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red ■Udarbeidelsen af delle Skrift. som indeholder Resultaterne af en 

efter Hans Majestæt Kongens allernacidigste Befaling i Sommeren 

1846 foretagen Reise i Island og er udgivet paa det Offentliges Be¬ 

kostning ^— ere folgende Kilder benyttede, foruden dem, der er c citerede 

i Noterne: 

Dagskrå um Heklugosid 1845—46 og afleidtngar pess7 af Oddur 

Erlenzson paa pufa, — et Manuscript, som ved Hr♦ Ge- 

heime - A rchivar Elatsraad Finn Mag n u sens Velv i Hie har 

staaet til Forfatterens Raadighed. 

Fréttir fra Heklu 1J Ur Rångårvalla-Syslu: af J* B.) Be<rge i Ny Fc- 
• * \ lagsrit, Sjottaar, 

2) Ur Arnes-Syslu , af P. M. I (1846). 

Framhald fretla frå Heklu , ur Rån g arv alla-Sys lu , i Ny 

Sjounda dr, (1847). 

De officielle Beretninger fra Underbvrighederne i Island til det 
i 

Kongelige Rentekammer. 

Den Deel af Professor Steenstrups og afdode Candidat Hall- 

grimssons utrykte Værk over Islands Geognosi, som af¬ 

handler Vulkanernes Historie, og som fornemmelig er bearbeidet 

af Sidstnævnte; godhedsfuldt laant Forfatteren til Afbenyttelse 

af Forstnævnle♦ 

Til Grundlag for det hermed folgende skizzerede Kort over Detaillen 

i Heklas nærmeste Omegn (Ph X) har tjent el: under Major 

i Generalstaben O* N. Olsens Ledning, af det islandske lite- 

raire Selskab udgivet Kort over Island i 4 Blade, som 

forhaabentlig vil udkomme med det Fors te, og hvortil Forfat¬ 

teren maa henvise. 
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I. Indledende Skildring af Ileklas Omegn. 

BYGDEN. — VANDLOBENE. — FJELDGRÆSGANGENE. 

B den nordlige Deel af det atlantiske Ocean, imellem de to store Con- 

tinenter, hvoraf dette begrændses, hæver sig som en for sig afsluttet 
•• 

plutonisk Dannelse Oen Island. Sit Navn tog denne i saa mange 
•• 

Henseender mærkværdige O af den lis, der Sommer og Vinter bedæk¬ 

ker en stor Deel af dens Overflade, og dog gives der paa hele Jordens 

Kreds intet Land af en saa vid Udstrækning, hvor de mægtige, af Var¬ 

men betingede vulkanske Kræfter i lioiere Grad have udfoldet deres 

Virksomhed og endnu stedse vedblive at aabenbare den. Isen, som 

kroner de mest fremragende Bjergtinder og strækker sig ned ad enkelte 

Dalstrog i kolossale bevægelige Masser, og Drivisen, som næsten Aar 

efter andet hjemsoger dette Olands dybtindskaarne Fjorde, skyldes dets 

geographiske Beliggenhed, imellem 63°24'og 66°32'N. B., men de mang¬ 

foldige vulkanske Bjergdannelser, ja hele Oens forste Oprindelse eller 

Hævning op af Havets Dyb, og dens utallige varme eller kogende Kil¬ 

der ere Virkninger af den fra vor Jords ukjendte Indre stedse udadvir- 

kende, aldrig slumrende Naturkraft, som ryster Verdensdele i deres 

Grundvolde eller sprænger Jordskorpen,, hvor den er svagest, og udla¬ 

der sig igjennem en Række af faretruende Phænomener. Den Modsæt¬ 

ning, der saaledes viser sig i Islands ydre Naturforhold, er da dybt 

begrundet i modsatte Aarsager, nemlig i en local, indskrænket, tilfældig, 

om jeg saa maa sige — og i en almindelig Naturkraft, fælles ei blot for 
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vor Jords Overflade, men rimeligviis ogsaa for vort Planetsystem, ja fol¬ 

det hele Universum, og som derfor, directe modvirkende en anden al¬ 

mindelig Naturkraft: Tyngden, Tiltrækningskraften, med Foic fortjener 

at henregnes blandt de kosmiske Kræfter. 
•• 

Islands plutoniske Bjergdannelser, Ost- og Vestlandets schichtede 

Trap formation, adskilles fra hinanden ved et bredt, vulkansk Bælte, som 

strækker sig tværs igjennem Gen, omtrent i Retningen fra SV. til NO. Det 

er som om en uhyre, senere tildeels udfyldt Spalte har deelt den af 

Havets Skjod nyoprundne O i to og saaledes har givet fortsatte vul¬ 

kanske Virkninger frit Spillerum imellem de afsondrede Yderdele; eller, 

om man hellere vil, da har Skorpen af det nyhævede Land været sva¬ 

gest i Midten, har folgelig der frembudt mindst Modstand imod senere 

Kraftyttringer nedenfra opad, og er det saaledes paa dette udstrakte Ter- 

rain, at Vulkanismen har reist sine talrige Arner, efterhaanden udbre¬ 

dende sig til Siderne og derved næsten udslettende Grændserne af de 

tilstedende Trapdannelser. 

Blandt Islands mange Vulkaner, hvis Virksomhed falder indenfor 

den nuværende Periode i Jordskorpens Dannelseshistorie, indtager Hckla 

den fornemste Plads — et Fortrin, der især skyldes dens Beliggenhed i 

Nærheden af en frugtbar Bygd og dens siden Landets forste Bebyggelse 

ofte gjentagne bdelæggende Eruptioner. Ikke faa af de Bjerge i Island, 

fra hvilke man kjender vulkanske Udbrud, — det være sig af Annalerne 

eller af de efterladte Ødelæggelsens Spor —, hæve sig til samme eller 

endnu storre Hoide over Havfladen, — ikke Faa overgaae Ilekla i im¬ 

ponerende Masseforhold eller fængsle Blikket ved skjonnere Former, 

mægtigere Snecmasser etc.; og see vi hen til Styrken af de vulkanske 

Udbrud, saa frembyder selv den nyere islandske Historie Exempler paa 

Eruptioner, som overskride Grændserne for, .hvad Hekla i sin værste 

Rasen nogensinde har naaet. Men med alt Det er det dog altid Hekla, 

som nævnes forst, hvor Talen er om islandske Vulkaner, det er Hekla, 

som uiinodstaaeligt bemægtiger sig Tanken, naar denne henledes paa 

hiin fjerne, med Naturens Undere saa rigt begavede O; — det er denne 

Vulkan, hvis blotte Navn, indhyllet i Overtroens og Vankundighedens 

phantastiske Klædebon, i Hundreder af Aar har vidst at haandhæve et 

Skrækkens Herredomme blandt flere nordeuropæiske Folkeslag*). 

*) Islandsk: lleklufjall, Dansk: Hekla fjeld, vulgo: Hekkenfcld. 
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Den fordomsfrie Naturbetragtning forjager alle slige Skrækkebilleder 

som tomme Hjernespind; den stræber lien til Sandhedens Erkjendelse, 

uden altid just at kunne naae dette ophoiede Maal, formedelst Ufuld— 

kommenheden af de menneskelige Evner; den anerkjender ingen Rang- 

fdlge i Naturens Frembringelser eller i dens Phænomener, men, gjen- 

nemtrængt af en inderlig Overbeviisning om hele Tilværelsens Harmoni, 

skuer den ofte det Store i det tilsyneladende Smaa og omvendt. Gaae 

vi blot til Naturens Betragtning med aabne Oine og uhildet Tanke, med 

ædel Selvtillid, men dog med ydmygt Sind, saa kan det ikke feile, at jo 

den evige Orden, som hersker blandt Gjenstandene for vor Forsken, 

ogsaa vil aabenbare sig igjennem dennes Resultater og laane disse 

Overbeviisningens fulde Styrke, saa at de ville formaae at sprede Feil— 

lagelscns Taage og opklare Vankundighedens Morke. 

Fra Islands Sydkyst, imellem Mundingerne af 2 af dets betyde¬ 

ligste Vandlob, Olfus-Aa og Markar-Flod, strækker sig et bredt 

Fladland opad mod Oens Indre, kun afbrudt af adskillige oformigt frem¬ 

ragende Fjelde og lavere Ranker, og, alt som det stiger, forgrenende 
# 

sig i mange vidtskrakte Dalstrog, som gjennemstrommes af stbrre og 

mindre Aaer. Hovedretningen af disse Bjergdale eller Klofter falder 

sammen med Stroget af det ovenomtalte vulkanske Bælte, altsaa fra SV. 

til NO., og hvor de aabne sig i det sydlige brede Sletteland, frembyder 

sig næsten overalt en vid Udsigt til de begrændsende Bjergstrog i Vest, 

til Havet med de tindede Vestrn anna-Oer i Syd, og mod Osten til dc 

kolossale, sneehvide Jokler,- Ofjelds- og Tindfj elds-Joklen. Men 

har Oiet engang vendt sig mod den ostlige Himmelkant, saa dvæler det 
•• 

kun kort ved Ofj elds-Jdklcns kuplede lismasse eller ved den skjonne 

Tindfj eld s -Jokels mange isolerede Toppe: det soger hbiere opad 

mod Landets Indre, mere mod Nord, og moder der en sneeplettct Bjerg¬ 

top af uregelmæssig Kegleform, tilhorende den saa beromtblevne Vul¬ 

kan Hekla. Selv lige ved Havkysten paa den sandede Bredde omkring 

OIfus-Aaens Udlob, altsaa i 10 Miles Afstand, kneiser endnu Heklas 

Top over den dstlige Horizont og rober saaledes en absolut Hdide, 

man skulde være utilbdielig til at tilskrive den, naar den sees nærmere 

iblandt de omgivende Bjerge. Paa det flade, meget lavtliggende Land- 

strog imellem Olfus-Aa og 5iors-Aa, Floen kaldet, betræder man 

allerede det vulkanske Terrain. Tæt Norden derfor, i Bredderne af 

1* 
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Olfus-Aaens Tilstrømninger, Soget og Hvit-Aa, træffes forstenings- 
• # 

forende Lag. som, i Forbindelse med dem, der findes paa Oens mod¬ 

satte Side, ved Havkysten Norden for Husavik, altsaa i Retningen af 

en Diameter fra SV. til NO., godtgjore en senere Hævning paa et Par 

Hundrede Fod. I Floen ligger Lava næsten overalt i Grunden; den 

bedækkes her af et myret eller sumpet, med Lavastykker blandet Jords¬ 

mon, som i Regelen afgiver en taalelig god Hoslæt af Stargræsser (Ca- 

rices), men i snee- og regnfulde Aaringer lider meget af Vand, der ei 

kan finde tilstrækkeligt Aflob. De begrændsende store Aaer træde da 

over deres Bredder og sætte den mellemliggende Lavslette under Vand. 

Man skulde antage, at et Underlag, der er saa rigt paa Porer, Huller 

og storre Revner, som det pleier at være Tilfældet med Lavaen, maatte 

tilstede en hastig Synkning af Vandet, og i Virkeligheden er ogsaa 

Vandloshed et charakteristisk Særkjende for ethvert hoiere liggende 

Lava-Terrain. Her, i Floen, maa altsaa den skadelige Vandmængde 

tilskrives en særegen local Aarsag, og man finder denne let i Havets 

hydrostatiske Tryk, som modvirker det atmosphæriske Vands Synkning i 

en Egn, der kun lidet hæver sig op over Havets Middelstand. Lavaen, 

hvis Brudstykker tjene Floen s Beboere som Bygnings-Materiale, hvis 

Toppe rage frem i enhver Forhoining, enhver Tue paa Sletten, danner 

ogsaa udenfor Kysten nogle Skær, paa hvilke Soen ved sydlige Vinde 

udover sin mægtige Vælde. Ved at afgive en taalelig Beskyttelse for 

en lille Havn udenfor Eyrarbakki fortjene disse lave Skær saameget 

mere Omtale, som hele Islands Sydkyst charakteriseres ved en næsten 

total Mangel paa Havne, der staaer i en paafaldende Modsætning til 
•• 

Vesllandets, Nordlandets og Ostlandets Rigdom paa denne nodvendige 

Betingelse for den kun lidet productive Oes Beseiling og Forsyning*). 
•• . _ 

Længere mod Ost, paa piors-Aaens venstre Bredde, fortsætter sig en 

Stund det myrede Jordsmon paa det samme Underlag; men, efterhaanden 
•• 

som man kommer videre mod Ost eller Nordost, hæver sig Terrainet, 

den vandede Mose med sin ofte rige Overflodighed paa mindre nærende 

Halvgræsser afloses af en tor, sandet Haardbundsjord med god og kraf- 

*) Denne Mangel, i Forbindelse med Havets Stormfuldhed og farlige Brændinger, er 

ogsaa Aarsagen til, at Sonderlandet, uagtet mange Egnes Frugtbarhed, er blevet senere 

bebygget. Seo: lslendinga S figur, udgivne af det Kgl. nordiske Oldskrift-Selkab, 

1ste Bd., Kjobenhavn 1843; La ud nam ab ok, fimti Partr, 1 Kap. 
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tig Græsvæxt, der naaer sin storste Frocjighed i den saakaldte Land- 

sveit imellem 5iors-Aa og Y tri-Rang-Aa og i Rångaadalen 

(Rångårvalla-S ve il), som til begge Sider begrændses af Rång- 

Aaerne. Fladlandets jævne Eensformighed gaaer efterhaanden over i en 

bolget eller kuplet Overflade, conform med den underliggende Lavas 

Sænkninger og Forhoininger, og Mamillar - Terrainets venlige Gronne 

vexler med ode Strækninger af bruunt eller sort vulkansk Sand. For 

denne Egn er Sandflugten en Landeplage. Aaben for alle Vinde fra 
•• •• 
Ost til Nord, viser den overalt Spor af Stormens og Sandets Odelæg- 

gelser. Gronsværet oprives og afskrælles lige ned til den underliggende 

golde Lava, og staaer kun hist og her tilbage i isolerede Toppe, sorge- 

lige Vidnesbyrd om Muldens fordums Mægtighed. De uhyre Masser af 

Sand og Aske, hvormed de ostlige Vulkaner have overost deres nær¬ 

meste Omgivelser, fores af Vindens Magt i tætte Skyer ud over det 

flade Land. Luften taber sin Gjenncmsigiighed, en bruunlig Taage ind¬ 

hyller Alt, Solen skinner med et rodt, dosigt Skær, Oinene angribes 

og smerte, Færdselen i det Frie er næsten aldeles standset, og selv til 

Husenes Inderste veed det fine Stov at bane sig Vei, hvor det fordærver 

Fbdevarerne og fylder Mælkekarrene i Fadeburet. 

Som tvende Arme omslutte begge Rång-Aaerne det Terrain, der 

i mere indskrænket Forstand kan kaldes Heklas nærmere Omgivelse. 

Udflydende ikke langt fra hinanden i den brede og dybe 5ver-Aa, 

som begrændser Markar-FIodens Delta mod Nord og forbinder den 

med den vestligere JGors-Aa, — sprede de sig op imod deres Kilder 

meer og meer fra hinanden og omspænde saaledes ikke blot den lang¬ 

strakte, fra SV. til NO. strygende Hekla-Fjeldryg, men ogsaa de der¬ 

med parallelle, til begge Sider beliggende, mindre og lavere Fjeldstrog, 

som henhore til samme System CBj 61 — , Géldinga- og Va tna-Fjel¬ 

dene). Gaaer man fra de to nysnævnte Aaers Sammenflydningsvinkel i 

nordostlig Retning op imod Hekla, saa hæver Terrainet sig gradviis; 

den ene Lavastrbm bedækker den anden, men enhver nyere Sirom naaer 

ei saa langt modSyd eller Sydvest som den ældre; det er som om man 

Trin for Trin stiger op til den Arne, hvorfra der i Aarhundreders Lob 

lyste saamange flammende Baal. Græsvæxten er i Begyndelsen rig og 

god, men snart vinder Sandet Overhaand, og hele Strækningers abso- 

lute Nogenhed afbrydes kun af fremragende Sandtuer, bedækkede af en 

lav, forkroblet Pilevæxt (Salix arctica), eller forbundne ved de stærke 



Rodeler af Marehalmen (Sandhavren) 0- Disse lysgronne Tuer tilsmile 
•• r •• 

Giet som Oaser i det sorgelige brune Ode. Bondergaardene blive meer 

og meer sjeldne og ligge fortrinsviis paa de sydlige Grændseskraanin- 

ger af de gronsværdækte Lavastrækninger; ikke faa ere lagte ode, 

fordi deres Drift ei længer lonnede sig. Holde vi os forelobigt til 

den vestlige Side af IIekla-Fjeldryggen, saa fortsætter Bygden sig vel 

til en temmelig betydelig Hoide, nemlig til langt op imod det isoleret 

staaende Bur-Fjeld; men enhver ny Udsigt, næsten hvert Skridt viser 

os den nærliggende Vulkans odelæggende Herredomme over det dyrk¬ 

bare Land. Hvor fordum laa en frugtbar Bygd, findes nu en ode Gruus- 

eller Sandstrækning, eller og standses vi af et Rom«), hvis skarpe 

Ujævnheder kun svagt dækkes af en sparsomt græsbegroet Muld eller af 

et graaligt Mostæppe. Og fortsætte vi vor Reise videre i samme Ret¬ 

ning, op imod Ytri-Rång-Aaens Kilder, da varer det ikke længe, 

forend de magre Faare græs gange, hvori Bygden taber sig mod Nord, 

afloses af et aldeles nogent Gruus, der til en betydelig Mægtiglied dæk¬ 

ker den her endnu stedse underliggende Lava. Holde vi os derimod 
•• 

mere mod Ost, til Hekla-Fjeldryggens modsatte Side, saa kunne vi 

vel fdlgc en frodig Bygd langs med Bredderne af den ostlige Rang- 

Aa, til den yderste, historisk mærkelige Gaard Rau&nefsstaSirs); 

men overordentligt brede Lavastromme, somHckla har udgydt til denne 

Side, og som have udbredt deres Odelæggelse vidt over det fordum 

beboede Lavland, gjore ethvert Fremkridt mod Nord næsten umuligt: 

Heklas ostlige Terrain staaer endnu, med Hensyn til Detaillen, som et 

tema incognita, det ingen Undersogers Fod hidtil betraadte, og som kun 

enkelte Gange er gjennemstreifet af en utrættelig indfodt Bonde under 

Opstigningen af borteblevne Kreature i det sildige Efteraar. 

Ligesom Ætna og Vulkanerne overhovedet, saaledes er ogsaa 

Hekla næsten ganske blottet for Vand. De betydelige atmosphæriske 

Nedslag, som foraarsages af Heklatoppens jævnlige Indhylling i Skyerne, 

synke hurtigt igjennem Bjergets lose Masser, gjennemsive de omgivende 

') Af Islænderne kaldet mel r(Elymus arenarius), „islandsk Rug“. Dets Korn anvendes 

undertiden som Blandingsmiddel i Brod; dets seige, trævlede Rodder flettes til Dækkc- 

puder for Heste under Paksadlerne. 

2) En Lavastrom. 

:i) Forst bebygget paa 

tog Navn efter hans Son 

5 P. 5 Kap. 

II a raid II a a r fa g c r s Tid af II r 61 f r R a u d s k e ggr, men 

Blotsmanden porstcinn Raudnefr, See Landnåmabok, 
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Rdin og- fremtræde forst atter i Dagen ved disses yderste Grændscr. 

Midten af Lava-Terrainet er da mest udsat for at lide af Vandmangel, 

hvorved enkelte Gaardes Beboere paafores betydelige Ulemper, medens 

andre af denne Grund endog ere bievne aldeles forladte* *)- Det er begge 

Rång-Aaerne, som optage alt det Vand, der fortættes og udgyder sig over 

det hoitliggende Hekla-Terrain. En nærmere Beskrivelse af disse 

tvende Aaers Eiendommeligheder vil derfor neppe være uden Interesse, 

saameget hellere, som det er af Terrainets vulkanske Natur, at disse 

Eiendommeligheder betinges. Kilderne til den vestlige eller ydre Rång- 

Aa (Islandsk: Rå ngår b o tnar) træffe vi lioit oppe i Landet, næsten 

lige i Nord for Hekla. Aaen dannes af to Arme, af hvilke den ost- 

lige udspringer fra et Par Klofter i Foden af Saufta- Fjeldet, den vest¬ 

lige qvælder frem af det flade, nogne Gruus, neppe ^ Fjerdingvei fra 

den mægtige hvidgrumsede 3>j o rs-Aa. Ubetydelig i begge sine Ud¬ 

spring, voxer Aaen snart, ved mange, tildeels usynlige Tilstrømninger i 

dens egen Bund, til en Vandrighed, der her, saa tæt ved dens Oprindelse, 

ikke staaer meget under dens Vandmængde flere Mile længere nede i 

Bygden. Dette Forhold er paafaldende; thi i sit videre Lob optager 

den en Mængde Væld fra Kid fterne i de Fjeldbanker, som ligge Norden 

for Gaarden Næfrholt, den forener sig med flere ci ganske ubetyde¬ 

lige Elve, som udspringe fra Foden af de Hekla omgivende og dermed 

tildeels sammenhængende Fjelde, og man var derfor berettiget til at 

vente en stadigt voxende Vandstand under dens fortsatte Lob. Men 
o 

dette falder næsten overalt igjennem Rdin, hvis Indstyrtninger, Revner 

og gabende Klofter ofte vanskeliggjore Aaens Vadning, og heraf for¬ 

klares da let Uregelmæssighederne i dens Vandforing. Ligesom det ei 

just er usandsynligt, at det er en Deel afJMors- Aaens grumsede Vande, 

som fortaber sig og fdtreres igjennem den under Gruset liggende porose 

Lava og derefter atter kommer for Dagen i Rån g-Aaens klare, vest¬ 

ligste Kildevæld, saaledes spreder sig denne Aaes tidligt opnaaede Fylde 

snart igjen ad usynlige Kanaler og Huler i det dybtliggende Rdin, og 

efler et skjult Lob fremtræde disse forvildede Vande paany som rige 

ø 

*) Saaledes maae Beboerne af Gaarden Ko t hente deres Vandbchov en god Fjerding¬ 

vei borte, fra S el s und s-Bækken; — Stein kro s s forsyner sig ogsaa langveis fra, af 

den lille Vikings-Bæk, som udspringer lidt Osten for Kaldbakr og længere nede fal¬ 

der ud i den vestlige Rang-Aa; — og Dagverå arnes har alt i mange Aar ligget ode, 

tildecis af Mangel paa Vand. 
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Væld paa den vide Slette imellem Skares-Fjeldet og Bj61—Fjeldet, hvor 

de samle sig i flere, storre og mindre Elvlob, for atter længere nede 

at optages i Moder-Aaen. 

Medens den ydre Rång-Aa tilegner sig alle de Vande, der samle 

sig fra Hekla-Systemets vestlige Afhang, er det i den ostre Rång- 

Aa, at de torre, golde Lavastrækninger paa Hekla-Fjeldryggens mod- 

sattte Side udgyde deres skjulte Vandbeholdninger. Liig hiin strbmmer 

denne Aa for storste Delen igjennem Lava; liig hiin frembyder den en 

Række af Afvexlinger under sit fortsatte Lob; men deri ere disse to 

Aaer forskjellige, at den vestlige forer det skjonneste klare Bjergvand, 

den ostlige derimod er mælket, om end ikke i den Grad, som de almin¬ 

delige Jokel-Elve. Dog, denne Ureenhed kan ikke bebreides den op¬ 

rindelige ostre Rång-Aa: fuldkommen klar udspringer denne Elv i 

mange vandrige Kilder fra Foden af et af de Roin, som trappeviis hæve 

sig langs op med dens Bredder og ere nedstrommede gjennem Rång- 

aadalen fra eet eller flere ostligere, hidtil ukjendte Kratere, — men 

snart besmittes den af de grumsede Vande, som Syd fra tilfores den 

igjennem to ei ubetydelige Jokel-Elve. Disse, som hver for sig i Vand¬ 

mængde opveie den oprindelige Rång-Aa, ere: Bl es-Aa og Val- 

Aa. De komme begge fra den mægtige, med den tretoppede 3>ri- 

hy rni ngr sammenhængende Bjergformation, over hvilken Tindfj e 1 ds- 

Jokelens sneedækte Tinder kneise; den forste danner i sine forskjellige 

Grene to skjonne, lodrette Fald ud over den steile Klippevæg, som 

Grundvolden for hiin Jokel paa dette Sted frembyder mod det tilstedende 

Lavland; den anden og vestligere gjennembruser en brat og dyb Kloft, 

skummel som Natten og aldrig betraadt af nogen menneskelig Fod. 

Efter Foreningen af disse to Elve fortsætter Rång-Aaen muntert sin 

Vei, tildeels igjennem lodrette, om end ei dybe Spalter i den omgivende 

Lava. Men dennes vandsugende Evne yttrer ogsaa her sin Virkning: 

en stor Deel af Aaens svagtgrumsede Vand sdger afsondrede Kanaler 

gjennem Roinenes Huler og Porer, og qvælder derpaa, luttret og. 

klaret, paany frem i en næsten tallos Mængde af livlige Væld i Om¬ 

egnen af Kirkestedet Kéldur *). Passerer man Aaen nedenfor denne 

'") I)cral‘netop Navnet, som er Pluralis af Kelda, en Kilde. Et vandrigt Væld ud¬ 

springer lige ved Foden af den gronsværdæktc Lavaboble, hvorpaa den velbygoede Kirke 

staacr. Vandet af flere andre Kilder samler sig tæt nedenfor Gaarden i den lille klare 

Kéldnalækr (Kildernes Bæk), som strax igjen optages af Rång-Aaen. 
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store og med udstrakte Græsgange forsynede Gaard, saa træffer man 

tvende, omtrent lige vandrige Arme, tæt sideløbende med hinanden: den 

sydligere reen og klar, udspringende af Roinets Huler tæt derovenfor, — 

den nordligere, Rång-Aaens egentlige Hovedarm, uklar og grumset. 

Men de forene sig snart, og den samlede Aa optager nu, i sit fortsatte 

Lob imod Vest, fra Nordsiden mangfoldige større og mindre Kilder, fra 

Sydsiden den livlige Fisk-Aa, som danner en smuk Fos tæt Osten for 

Raubnefsstabir og modtager Tilvæxt af en Mængde Tilstrømnin¬ 

ger fra Kløfterne i Jrihyrningr og omgivende lavere Fjeldbanker. 

I det Foregaaende har min Skildring af Ileklas Omegn nærmest 

holdt sig til Bygden og de dertil grændsende og dermed contrasterendc 

Ubygder; men disse gaae endnu hdiere oppe tilfjelds igjen over i græs- 

begroede Dale, som af Oens Beboere benyttes til Sommergræsning for 

Beder og golde Faar. Disse af Islænderne saakaldte Afret tir ere vel, 

nu som forhen, ubeboede og heller ikke egne de sig til Bebyggelse, 

men alt efter deres Udstrækning og forskjellige Frugtbarhed paa nærende 

Urter og Græsarter udgjore de dog en Herlighed for de Bygder, som 
% 

de tilhore. De Fjeldgræsgange, som i mere indskrænket Forstand ligge 

indenfor Heklas Omraade, og søm jeg derfor finder det passende at 

omtale paa dette Sted, udgjore to store Partier, tilhorende forskjellige 

Repper*) i Rå ngår valla- Syssel. Det ene Parti, de saakaldte Land- 

manna- og Holtamanna-Afréttir, o: Almindinger, som tilhore 

Boboerne af „Landet44 og „Holterne,44 — begynder der, hvor Land- 

Sveiten ender, omtrent i Syd for Bur-Fjeldet, idet den yderste Gaard, 

Merkihvol, som indstyrtede ved et Jordskjælv under Heklas Udbrud 

i 17G6, siden den Tid har ligget i Ode. Fra dette Grændsepunkt strække 

Fjeldgræsgangene sig langs op med Jiørs-Aaens venstre Bredde til 

vidt ind i Landet, hiinsides den store Tungna-Aa, tildeels over et 

meget vandrigt, myret og sumpet Terrain. Skjondt sidstnævnte Aa efter 

Talebrug skiller imellem „Landmændenes44 og „Holtamændencs44 Græs¬ 

ninger, idet Hines egentligt ligge Sonden, Disses Norden for Aaen, 

bruges det hele vidtstrakte Overdrev dog i Fællesskab af begge Reppers 

Beboere, og maae da Folk og Kreature, i Almindelighed med stort 

Besvær, transporteres over Aaen paa flere Færger, da den saa langt 

Islandsk: Ilrcppar (PI. af Ilrcppr), comnuinale Underafdelinger af Syslet, ind- 

befattende flere Sogne. 

: 
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nede i sit Lob intetsteds lader sig vade tilhest. Derimod have Beboerne 

af Rå ligaa dal ene, o: Partiet imellem begge Rång-Aaer, deres Ude- 

gangsgræsninger Oster paa, fra Val-Aaen, til hvis venstre Bredde 

Ra ufi nefsstab irs Eiendomsj order naae, og langt ind forbi M ark ar- 

Flodens Kilder indtil Holms-Aaens Udspring ved Torfa-Joklens ost¬ 

lige Ende. Ved dette interessante Terrain maa jeg dvæle noget længere. 

Adskilte ved Markar-Floden i de saakaldte Fremri og Innri Laufa- 

leitir (hine Vesten, disse Osten for Floden), frembøde disse Fjelddale, 

forend Heklas nyeste Udbrud, en Kreaturgræsning, som i Frodighed 

neppe havde sin Lige nogetsteds i Landet. Aarsagen hertil ligger nær 

nok. Ikke for Intet bære disse vide Strækninger Navn af Reykja- 

Dalene (o: Rogdalene), thi — det være sagt uden Overdrivelse — utallige 

varme og kogende Kilder opsende her deres Dampe i den tynde Bjerg- 
% 

luft. Snart sprudler det kogende, klare Vand meer eller mindre livligt 

frem af Jordens Overflade — saaledes findes især tvende store Geysere O? 

een ved hver Ende af Tor fa-Joklen, — snart er Tuffen eller det 

vulkanske Conglomerat, hvoraf Grunden bestaaer, blodgjort af det 

varme Vand, og vi skue med en Folelse af Uhyggelighed en blaalig 

Leerpols tunge, dosige Boblinger; snart er det alene hede Dampe, som 

med en hvislende eller susende Lyd fare ud af deres skjulte Kanaler. 

Intet Under derfor, at den her overalt og efter Rimelighed saa nær ved 

Overfladen tilstedeværende underjordiske Varme vidste at fremlokke en 

Vegetation, saa yppig, som man aldrig skulde have ventet den i den 

Iloide over Havfladen og i umiddelbar Berøring med den stedsevarige 

Jokel-Iis, — saa yppig, at Beboerne af den nære Bygd med Foie kunde 

sammenligne den med Græsvæxten paa det bedst gjodede Tun O og een- 

stemmig paastaae Muligheden af at slaae dette frodige Græs til Ho, hvis 

Afstanden og den fælles Interesse havde tilladt dem en saadan Brug 

deraf. Men vi kunne forfølge denne de underjordiske Dampes held— 

bringende Virkning endnu videre. Markar-Floden, denne anseelige 

grumsede Jokel-Elv, dannes af mangfoldige Tilstrømninger deels fra 

sneeopfyldte Kløfter i Tor fa-Joklen, deels fra det ved dennes Fod 

') I Islandske« et Fællesnavn for sprudlende varme Kilder; ai' gé-ysa, at bryde frem, 

eller af giosa, at puste, sprudle. 

-) Den Gaardcn nærmest omgivende Hjcmmemark (Toft), som regelmæssigt faaer 

(ijodske. Det derpaa avlede, mere nærende Ho kaldes Ta da til Forskjel fra det mindre 

kraftige Utliey, som avles paa Udmarkerne. 
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liggende Hrafntinnu-RoinO, i hvis Vinkler og Fordybninger Jokel- 
# 

Isen ogsaa har taget stadigt Sæde. Men i den skarpeste Modsætning til 

den hoitliggende Regions lave Temperatur, lil de mange og betydelige, 

i Sommersolen smeltende Snee- og lismasser, staaer Jordbundens indre 

Varme og de deraf foranledigede tallose Dampudviklinger. Disse mode 

Oiet ikke blot fra hver en Kloft i de lave, afrundede Bakkestrog, — de 

vise sig ogsaa, og det ei i ringe Mængde, midt i Flodleiet paa de 

mange flade Gruusbanker, som af og til lades torre imellem Flodens 

vidt forgrenede og tæt sammenslyngede Arme,—-de fremtræde langsmed 

Flodbredderne, ud af de derværende Tufskrænter, og alt det varme 

eller kogende Vand, som saaledes bringes op paa Jordens Overflade, 

soger ned i Markar-Floden, den fælles Afledningskanal for dette hele 

mærkelige Terrain. Saaledes bliver det da forklarligt, at denne Flod,, 

meget uliig Landets ovrige iiskolde og for alt organisk Liv blottede 
O o O O 

Jokel-Elve, i sine ovre Tilflydninger næsten er overfyldt med Sliim- og 

Vandplanter og i sit lavere Lob igjennem Bygden ikke lidet bidrager 

lil den Frugtbarhed, som udmærker dens Bredder i den herlige saa- 

kaldte Fljotshlift, — en Virkning, som sandsynligviis ogsaa har givet 

Anledning til Flodens Navnø. 

Fra den mere almindelige Skildring af Heklas Omegn vender jeg 

mig til den specielle af selve Vulkanen; udgaaende fra dette Central¬ 

punkt vil jeg finde Ledighed til at indlade mig omstændeligere paa 

Enkelthederne i dets nærmeste Omkreds og kommer saaledes til at mode 

den forudskikkede Beskrivelse, hvori jeg mere har holdt mig til Na¬ 

turens grovere Omrids. 

’) Genitiv af II r al n ti n na (paa Dansk: Ravnsteen), det islandske Navn for Obsidian. 

O Mark ar, Gen. af mor k, en skovrig Egn. 



II. Beskrivelse af Hckla og dens nærmeste Omgivelser. 

I1EKLA. — DE OMLIGGENDE FJELDE. — ÆLDRE LAVASTROMME. — 

KILDER OG BÆKKE. — GRUUS. 

1 syv Miles Afstand fra nærmeste Kyst Q > under 32°16' vestlig Længde 

fra Kj obenhavns Meridian og 63°59' N. B., hæver sig Hekla som 

en uregelmæssig Kegle op over den tre Mile lange Fjeldryg, der danner 

dens Basis, idet omtrent to Trediedele af denne udgjore Forlængelsen 

mod Sydvest og een Trediedeel Forlængelsen mod Nordosts). I Fjel¬ 

dets uregelmæssige, under svage Hældningsvinkler stigende Skraaning 

skjelnes flere Afsatser eller Terrasser, nemlig tre, naar man udgaaer fra 

Grændselinien imellem den egentlige Hekla og den underliggende Fjeld¬ 

ryg, — fire, naar Udgangspunktet regnes fra Foden af denne Fjeldryg, 

som da bliver den forste Afsats franeden, — i begge Tilfælde Toppen 

iberegnet som overstc Afsats. Vil man adskille Vulkanerne efter deres 

Oprindelse i Hævnings- og Udbruds-Vulkaner — en Adskillelse, som 

det iovrigt er umuligt at gjennemfore med Strenghed — saa bliver 

Hekla, optaarnet af sine egne slagge-, aske- eller sandagtige Udkastei¬ 

ser, at henfore til sidstnævnte Klasse. Men Fjeldryggens oprindelige 

langstrakte Form har ikke været uden Indflydelse paa den senere op- 

hobede Vulkans Configuration: den afpræger sig endnukjendeligt i Heklas 

afvigende Skikkelser, eftersom den betragtes fra forskjellige Synspunkter. 

') Det er urigtigt, naar det Pag.229 i „Briefe, welche einc von lirn. Dr. Uno v. T ro i I 

im Jahre 1772 nach Island angestcllte Rcise betreffen” (Upsala und Lcipzig. 1779) 

hedder om Hekla: „dass er so liegt, dass er allen nach Gro ni and und Nordamerika 

segclndcn Schiffen in die Augen lailt.” — Gronlandsfarerne styre ordentligviis, efter at 

have faaet Kjcnding af Fa i r-II il 1, omtrent i retvisende Vest over Atlanterhavet, for at 

skære Meridianen af Cap Farvel under 58°30' N.B., komme altsaa Island ikke nær¬ 

mere end paa 4V Brcdegrader o: næsten 70 Mile, i hvilken Afstand intet Land sees. 

Coursen til Nordamerika gaaer i Regelen endnu lavere. 

*) Med Hensyn til Islands administrative Inddeling ligger Hekla i Sondre-Amt, 

R å n ga r v a 11 a - Syssel, L an d in a n n a - Rep. 



13 

Seet fra en Synslinie, der omtrent staaer lodret paa Fjeldryggens Stryg- 
•• 

nings-Retning, altsaa fra Vest- eller Ostsiden, udviser Hekla en storre 

Brede, en mere afplattet Figur (PI. III.), end naar Synslinien falder 

sammen med hiin Retning, da Fjeldet saa fremstiller sig mere spidst til¬ 

lobende, mere konisk, f. Ex. naar det betragtes fra Sydvest, (PI* I- Fig. 1). 

Vulkanens Hoide over Havfladen kan uden synderlig Feil anslaaes 

til ikke fuldt 5000 Fod. Iblandt de Hoide-Angivelser, der findes paa 

det nye Islands-Kort, som, længe forberedt og længe savnet, nu nærmer 

sig sin Fuldendelse, er Holden af Hekla opfort med 4961 d. Fod; — 

ifdlge Lector Gunlogsens gjentagne trigonometriske Maalinger bliver 

Hoiden 4956 Fod* 1 2)- Jeg kjender ingen Hoidebestemmelse ved Baro¬ 

metrets Hjælp, som skulde fortjene en storre Tiltro end de nysnævnte 

Maal, thi alle lide de af Ufuldkommenheder, som kunne og maae have 

udovet deres Indflydelse paa Beregningernes Resultat. Ei at tale om, 

at Atmosphærens efter Sædvane meget urolige Tilstand under flere Rei¬ 

sendes Besog paa Heklas Top har bevirket en forholdsviis lavere Ba¬ 

rometerstand og en deraf resulterende storre beregnet Hoide, maa jeg 

ogsaa meget betvivle, at Barometerstanden ved nærmeste Kyst samtidigt 

er bleven observeret ved nogen af disse Hoidebestemmelser; enten har 

man nok taget Barometrets Standpunkt i det 15 Mile fjerntliggende Reykj a- 

vik til Basis for Beregningen, eller og har man dertil valgt en endnu 

mere vilkaarlig Middelstand. Saaledes angiver Tro il Bjergets Hoide til 

„noget over 5000 Foda (Bar. 22",247 og Temp. 38° F.); — Dr. Thiene- 

mann anslaaer Hoiden til 5210 Fod, uvist om efter egen Maaling*); — 

ved Forfatterens Besog paa Toppen af Hekla for 7 Aar siden, i Sel- 
» 

skab med nuværende Professor Steenstrup, sank Barometret til 23" 

8"', 19 — Temp. - 0 V R. 

’) Ovennævnte Maalinger, hvis Resultater godhcdsfuldt cre mig meddeeltc af Hr. 

Gunlogsen, kunne have en Observations-Feil af 1 Minut, som for den Distance, hvori 

Observationen er gjort (fra Gaarden S vid bolt ved Bessastadir), belober 126 Fod. 

Sammenholdt med den Hoide af Hekla, som resulterer af de efter et „authcntisk“ Brev 

i den Bcrlingske Tidende for 14de April 1846 meddeeltc T al s torreis er,‘ udkommer dog en 

Forskjel af 240 Fod, i det Bjergets Hoide derefter bliver 5196 Fod. En senere Hoidc- 

bestemmclse af 2den September 1846 skal have givet samme Resultat, som den ovenan¬ 

førte i Texten, og da den sidste Maaling, saavidt jeg veed, er anstillet fra en Gaard i 

„I,and6erne“ Syd for Hekla, i hvilken Afstand dens mulige Feil kun belober 50 Fod, 

fortjener det ringere Hoidemaal mest Tiltro. 

2) „Reise iin Norden Europa’s, vorziiglich in Island, in den Jahren 1820 bis 1821“, 

angestcllt von Thicncmann und Gunther, beschrieben vomErstern. Zweite Abthei- 

lung, Leipzig 1827. 

I 
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Al iovrigt Heklas Høide er Forandring underkastet, er ligefrem 

en Fdige af Fjeldets Idsc Sammensætning. Denne Forandring maa aaben- 

bart vise sig som en Aflagen i Iloidc under Aarenes Lob efter et 

Udbrud. I Regelen vil ethvert nyt Udbrud ophobe en Mamgde Idse 

Masser paa Fjeldets Top, og det under den storst mulige Hældnings¬ 

vinkel, de ifdlge Tyngden og deres rumlige Forhold kunne leire sig i. 

Men deels ved Massernes gradvise Sammensynkning, deels ved deres 

Nedskridning og Henforsel til lavere Steder formedelst Samvirkning 

af Vind og Vand, vil Hældningen aftage og Bjergets Hoide altsaa for¬ 

mindskes, — en Formindskning, som dog maaskee neppe vil overskride 

den i Noten foran angivne sandsynlige Maalingsfeil. 

I Heklas Structur indgaaeLava, Scorier og Aske, som de væsent¬ 

ligste Bestanddele: den Forste sort, tung, tæt eller poret, enten i lbse, 

ofte valseformige Brudstykker*) eller i takkede Røin ned ad Fjeldets 

Skraaninger, hvor de danne ligesom kolossale Stræbepiller til den lost 

ophobede Bygning, hvis Sammenhold de saaledes bidrage til at styrke; 

— sjeldnere forefindes en blaasort, let, meget porøs Lava, hvis Blære- 

huller skinne i liere metalliske Farvenuancer; endnu sjeldnere er en 

teglrod, tæt eller slaggeagtig Varietet. De svamplette Scorier (Islandsk 

Vikr), som ere udslyngede af Kraterne under Løbet af Vulkanens for- 

skjellige Udbrud, frembyde kun ringe Afvexlinger, ligesaalidt som den 

Alt udjævnende Aske, der er dannet ved en gjentagen Trituration af 

hine Scorier og derfor, stedse sort af Farve, forekommer i en aftagende 

Række af Størrelsesforhold, lige fra det grovkornede Gruus, i hvis 

enkelte Stykker man let erkjendcr de hyppige Porer og som altsaa lige— 

saa godt kan benævnes smaadeelte Scorier, indtil det krudtlignende Sand 

og den allerfineste stovagtige Aske. Mørke, næsten sorte Farver cha- 

rakterisere alle disse forskjellige Producter, hvis triste, sørgelige Eens- 

formighed end mere fremhæves ved en siden det nyeste Udbrud total 

Mangel paa Vegetation, medens dog tilforn en tarvelig, graafarvet Mos- 

væxt (Sphagnum, af Tørvmossernes Familie) strakte sig noget op ad 

Heklas Fod, og man endog ikke langt fra Toppen kunde træffe en 

enkelt livliggrøn Mos (Mnium, af Løvmossernes Familie), hvor en ringe 

*) Det cr disse Væltninger af en tæt, haard, klingende Lava, som Ola fsen og Po vel¬ 

sen have antaget for i Ilden metamorphoscret Træ. See deres „Iteise igjennem Islandu, 

beskreven af Eggert O la fsen, 2 Dele i Qvart, Soro 1772. 
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Udvikling af varme Dampe frembud gunstigere Betingelser for orga¬ 

nisk Liv. 

Medens den nordostlige Forlængelse af Ile kl a-Fjeldryggen hastigt 

taber sig i det omgivende bakkede Terrain, opnaaer den sydvestlige 

Forlængelse en ikke ringe Hoide i det fremragende S elsunds-Fjeld, 

som behersker Omegnen, og i det lavere Fålkhamar paa Fjeldryggens 

ydre Ende; men imellem Selsunds-Fjeldet og Hekla sænker Ryggen 

sig betydeligt paa et Par Steder. Jeg har allerede ovenfor gjort op¬ 

mærksom paa en i det hele islandske Vulkan-System udpræget Stryg¬ 

nings-Retning, som henimod Slutningen af dette Skrift vil optræde endnu 

engang paa en saare paafaldende Maade. Denne Strygnings-Retning, 

fra Sydvest til Nordost, aabenbarer sig intetsteds med storre Bestemt¬ 

hed end i det egentlige Hekl a - System. Indbyrdes Parallelisme er fæl¬ 

les for alle de Hoiderækker, som omleire Hekla-Fjeldryggen til begge 

Sider. Denne dominerer i Midten af Systemet, saavel ved sin Udstræk¬ 

ning, som ved sin Hoide, og paa hver Side grupperer sig symmetrisk 

forst en lavere og derpaa en høiere, mere betydelig Bjergformation: 
•• 

mod Osten ligge Géldinga- og Vatna-Fjeldene, mod Vesten træffes 

forst Tind-Fjeld og Grå-Fjeld, forbundne ved et mellemliggende lavt 

Bakkestrøg (en saakaldet Hals) og derudenfor det hoie, tvetoppede 

Bj61—Fjeld, som ved en Kldft eller et Pas, Selskarft kaldet, er ad¬ 

skilt fra den imod Nordost forlængede Fjeldryg, i hvilken Egnens Be¬ 

boere udhæve Strilla, Hådegis- og Långa-Fjeldene. Disse lo paa 

den vestlige Side af Hekla-Fjeldryggen beliggende Hoiderækker ere i 

deres sydlige Ende sammenknyttede ved en lav, krumlobende Banke, 

hvorved de altsaa komme til at indeslutte en Dal, som kun er aaben 

imod Nordost og igjennem det ovennævnte Pas communicerer med Byg¬ 

den udenfor. Senere Udviklinger gjore det nødvendigt, at jeg her endnu 

maa nævne en i Hoide ubetydelig, mest gruusbedækket Banke (Islandsk 

Holt); som, endnu stedse bevarende Parallelismen med de hdiere Bjerg- 

rygge, lober langs med Foden af den vestligste af disse, altsaa imellem 

Bj 61-Fjeldryggen og Ytri-Rång-Aa. 

Overeensstemmende Strygnings-Retning tyder paa en fælles Op¬ 

rindelse af alle disse Bjergformationer, og end mere godtgjores denne 

ved Undersøgelsen af deres mineralogiske Sammensætning. En saadan 

Undersøgelse giver kun et lioist maadeligt oryktognostisk Udbytte. En 

indtil Kedsomhed trættende Eensformighed moder os overalt, og hvor 
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man med Interesse forfolger et Spor, som muligt kunde lede til en 

Afvexling, der taber delte sig snart i den eensartede, for det hele 

Bjergsystem fælles Grundmasse. Denne bestaaer fornemmelig af et vul¬ 

kansk Conglomerat, indesluttende storre eller mindre, oftest noget af¬ 

rundede Stykker af sort, poros Lava i et bruunligt eller smudsigguult, 

tufagtigt Bindemiddel. Ved dette Bindemiddels lose Sammenhæng er 

Bjergmassen meget tilbbiclig til Forvittring, og ved dens Sonderfalden 

fremkomme de betydelige Masser af Tuf- og Lavabrudstykker, som bedække 

de omgivende grusede Banker, medens Vinden efterhaanden bortforer 

de lettere, sandagtige Partikler, hvormed hine vare sammenkittede. De 

i Breccien indesluttede storre Lavablokke vise ei sjeldent en skallet 

Textur og en Skorhed, som med Lethed tilsteder deres Spaltning i Ret¬ 

ningen lodret paa de concentriske Afsondringsflader, og idet de saa 

hyppigt losne sig fra det svagt sammenholdende Bindemiddel, efterlades 

i Bjergmassen store Fordybninger, som Atmosphærilierne end mere 

bidrage til at udvide. Ved Lavastykkernes aftagende Slorrelse og Mængde 

gaaer denne vulkanske Breccie gradviis over i en sandsteensagtig Tuf, 

som i sit Indre gjerne er gjennemvævet med hverandre krydsende Pla¬ 

der af et storre Sammenhold end den ovrige Masse. Disse Plader af¬ 

tegne sig i skarpt fremstaaende Kamme paa Bjergmassens Overflade, og 

da enten med en tilfældig Parallelisme, idet de mellemliggende blbdere 

Dele ere udvaskede af Regnen, eller og som et Net af store, i hver¬ 

andre overgribende Masker. — Saavel i Lavabreccien som i Tullen, dog 

især i Førstnævnte og hyppigst paa Bjergmassens naturlige Afsondrings- 

flader, forekomme nogle smaa, meget utydelige Crystaller eller kornet- 

crystalliniske Sammenhobninger, af smudsiggraa eller guulagtig Farve, 

hvilke synes at være det MiYieral, der af Monticelli er fundet paa 

Vesuv og af ham, efter lians Majestæt Kongen af Danmark, er kaldet 

Christianit CGustav Roses Anorthit) — en magnesiaholdig Kalkfeld- 

spath, som i smukke og tydelige Crystaller ogsaa findes i Se 1-Fjeldets 

Tufmasse, ved Husafell i Borgarfjords Syssel. 

Saaledes er Sammensætningen ikke blot af Grundlaget for de vidt— 

lo flige gruusdækte Banker, som, gjennemfurede af lange og dybe Ivlof- 

ter, strække sig i Nordvest forHekla lige hen til Rång-Aaens venstre 

Bredde, hvor de under en steii Skraaning hælde ned i Aaen, men ogsaa 

af de hoiere, sideløbende Bjergdannelser og af den langstrakte Fjeldryg, 

over hvilken det egentlige Hekla-Fjeld har optaarnet sig. Men i den 
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Sidstnævnte forekommer dog et Overgangsled, som knytter dens præ- 

existerende Dannelser til den yngre Vulkan og ligesom henpeger paa, 

hvor de underjordiske Kræfter forst brod deres Bane igjennem de dæk¬ 

kende Bjergmasser. Medens nemlig, nærmest oppe under Foden af 

Ilekla, Fjeldryggens vestlige Skraaning fremviser den almindelige Tuf 

og Lavabreccie i Dagen, forsaavidt disse ikke skjules under det tykke 

G ru us- og Askelag, dannes den ostlige, steilere, flere Steder lodrette 

Skrænt af en teglrod, let, ofte meget fiinporet, hist og her næsten jord¬ 

agtig Lava, som indeslutter storre og mindre, tildeels afrundede Blokke 

af almindelig sort Lava. 

Alle disse Bjergdannelsers indre Slægtskab paatrykker ogsaa deres 

ydre Physiognomi en Lighed, som ikke kan miskjendes. I Fjeldenes 

bverste Deel fremrager gjerne den faste Tuf eller Lavabreccie i uregel¬ 

mæssige, tildeels afrundede, aldrig dristigt tinde/le Former, og dertil 

slutter sig en af lutter luse Skredstykker bestaaende Skraaning, hvis 

Fod omgjærdes af en talrig Mængde nedstyrtede, ofte uhyre Steen- 

blokke. En mager Faaregræsning trækker sig meer eller mindre hoit 

op ad den stedse foranderlige Fjeldside, hvis nedskridende Gruus aldrig 

lader den komme til Kræfter; ovenpaa Fjeldene træffes af og til Pletter 

af en tarvelig Mosvegetation; Siderne gjennemfures til forskjellig Dybde 

af Yandriller, hvorfra Gruus og Sand, frembragte ved Bjergmassens 

mechaniske Decomposition, finde Vei langt ud over det tilstødende 

Lavland. 

Alle Fordybninger imellem de foran skildrede Hoidestrækninger cre 

opfyldte med Roin, som til forskjellige Tider og i forskjellige Masse- 

forhold ere udstrommede fra Systemets Centralpunkt: Ilekla. Gjennem 

en Række af Udbrud har denne Vulkan udtomt vor Jords indre Lavabe¬ 

holdning i mægtige Stromme, hvis Grændser det nu er umuligt at paa¬ 

vise. En ‘udstrakt herlig Bygd er derved efterhaanden bleven odelagt, 

og kun 3Bondergaarde, alle beliggende paa Hekla-Fjeldryggens vest¬ 

lige Side, staae endnu tilbage som Bygdens Rester, stedse truede med 

en brat Undergang af den nære, frygtelige Nabo. Disse Gaarde ere: 

1) S els und, som i gamle Dage skal have været et S el (Sæter, Ud¬ 

liggersted for Sommergræsning) til Gaarden S to r a-Sk ar ft*),. der laa 

*) I Annalerne kaldet S kar ft eystra til Forskjcl fra Sk ar ft vestra paa Skarft- 
s t r o n d ved B rede fj orden. 

2 
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•• 

paa Fjeldryggens Ostside og tilintetgjordes ved Udbruddet i 1389-90; — 

beliggende i en af Odelæggelsen skaanet Slette, som mod Syd og Nord 

indesluttes af udstrakte Lavastromme, stotter den sig umiddelbar op til 

Randen af det nordre S el sunds-Roin. 2) Hauka-dalr, en ussel Gaard, 

som ved sin hoie Beliggenhed paa Bj 61 —Fjeldets Fod mod Sydvest er 
• • 

nogenlunde sikkret mod Ødelæggelse. 3) Næfrholt, hvis Tun bedæk¬ 

ker den sydvestlige Ende af de for storste Delen nogne Gruusbanker, 

som kun i en Deel af deres sydlige Afhang have en mager Græsvæxt 

paa de saakaldte Markhlibar og mod Vesten bære et krybende Pile— 

krat, indtil hvor deres steilere Alfald mod Rång-Aaen næsten blottes 

for al Vegetation. Hals, ved Foden af Bj o 1 — Fjeldet, var en lille 

maadelig Gaard, som alt i flere Aar har været nedlagt. 

Vende vi os nu til nærmere Betragtning af Roinene, da viser sig 

forst hele det ostlige Terrain opfyldt dermed. I uhyre Masser er La- 
•• 

vaen vældet ned over He kl as Ostside, har udbredt sig over det lavere 

Land og er i brede Arme nedflydt imellem Selsunds- og Géldinga- 

Fjeldene, imellem disse og Vatna-Fjeldene og videre imellem disse 

og de endnu ostligere H ellu-Fjelde. Hele dette Terrain, især dog 

dets nordlige Parti, er betydeligt hoiere end Dalstroget paa Hekla- 

Fjeldryggens Vestside, en Forskjel, der, idetmindste nærmest oppe ved 

Vulkanen, vistnok belober et Par hundrede Fod. Dette aabenbarer sig 

deraf, at de ostlige Lavastromme have overflydt Hekl a-Fjeldryggen, 

hvor den er lavest, nemlig deels i flere smalle Arme foroven, tæt ved 

Held as Fod, deels i nogle bredere Arme lidt længere nede — dog 

uden i nogen synderlig Grad at udbrede sig paa Lavlandet forneden, — 

deels endelig i flere Arme over og omkring He kl a-Fjeldryggens syd¬ 

ligste Ende, hvor en Deel af de overflydte Lavamasser har taget en 

nordlig Retning, hen over den hidtil sparede Selsunds-Slette og saa- 

ledes danner det sondre Selsunds-Roin. lovrigt erkjender man, at 

flere ældre Roin have taget den samme Vei, Sonden om Hekla-Fjeld- 

ryggen, og have udbredt sig paa Sletten mod Vest, thi Levninger af 

dem sees endnu deels i indgaaende Bugter imellem det sondre Sel- 

sunds-Roins Arme, deels i.storre Partier Vesten og Sonden for dette 

Roin, hvis Masse ei har været tilstrækkelig til at dække dem. Paa denne 

Side af Fjeldryggen, vi her omtale, nemlig den ostlige, findes ogsaa 

Roinet fra Udbruddet 1766, som tog en sydsydvestlig Retning ned imod 

Géldinga-Fjeldene, dog uden at naae disse. Formedelst sin nye Op- 
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rindelse næsten vegetationslost og derfor meget vanskeligt at passere, 

synes delte Roin udsprunget fra et, lavt nede paa Heklas sydlige 

Skraaning liggende gammelt Krater, som er aabent fra Vest igjennem 

Syd til lien imod Ost, idet den frembrydende Lavastrom har bortrevet 
.. 

Kraterets halve Rand og derpaa er flydt Osten om det ned ad Fjeld- 
•• 

skraaningen*). Paa samme Side, omtrent lige i Ost for Hekla, har 

jeg i Frastand seet et Par rode, nær hinanden liggende Hbie, fremra¬ 

gende af den omgivende Lava; de hidrore rimeligviis fra Udbruddet 

1389-90, da Ilden siges at have flyttet sig fra selve Bjerget hen til den 

saakaldte Li Ile-Skov, ovenfor Gaarden Skarb, hvor der ophobede 

sig tvende Bjerge med en mellemliggende Klbft. 

I Beskrivelsen af Roinene paa det bedre kjendtc vestlige Terrain 

kan jeg indlade mig i en storre Detail og tillige gaae frem med mere 

Sikkerhed. Vel er det saa, at de over hverandre ophobede Lavamas¬ 

ser, saavelsom Sandet og Asken, der udjævne og skjule alle Terrainfor- 

hold, ikke tillade at forfblge Grændserne af ethvert Roin i deres hele 

Udstrækning; men en nbie Localkundskab sætter mig dog i Stand til at 

udhæve flere, bestemt adskilte, og fra forskjelligc Udbrud hidrbrende 

Lavastrbmme, som kunne afgive Holdepunkter i den ellers forvirrende 

Mangfoldighed. Næst at bemærke, at de ældre Roin i Almindelighed 

have en storre Udbredning til Siderne end de nyere — hvilket for 

Resten ingenlunde er Eet med en absolut storre Masse — og at Rbi- 

nene, idctmindste paa denne Side af Hekla-Fjeldryggen, ere i Tider¬ 

nes Lob ved hvert nyt Udbrud tvungne længere mod Nord, — maa jeg 

fbrst anfbre, at der i den yderste (vestlige) Deel af Selsunds-Slet- 

ten, over imod den lave Gruusbanke, som afskærer Sletten fra den 

udenfor liggende Bygd, findes et Roin, som kun i enkelte Smaatoppe 

rager frem af det tykke, bedækkende Gronsvær. Grændserne for dette 

meget gamle og dybtliggende Roin ere ukjendelige, men jeg har dog 

Grund til at antage det for identisk med det Roin, som udenfor hiin 

Gruusbanke ligger frem i Dagen og naaer tæt ned til S vin bag a-Bæk¬ 

kens hoire (nordlige) Bredde, og som desuden etsteds nedenfor Hau- 

kadalr fremviser sin fladbolgede Overflade blottet. Den sydligste eller 

lavest ncdgaaende af de Lavastrbmme, hvis Begrændsning, idetmindste 

ved deres Ophor, med Bestemthed lader sig paavise, er det forhennævnte 

tt 

*) See PJ. IX oS X. 
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nordre Selsunds-Roin, som har sogt sin Vei ned imellem Hekla- 

Fjeldryggen paa den ene Side og Tind- og Grå-Fjeldene paa den 

anden Side, og som er trængt langt frem omkring Bj61-Fjeldets syd¬ 

lige Ende. Det næste Roin har taget en mere vestlig Retning, idet det 

ovenfor Långa-Fjeldet har deelt sig i tvende Grene, af hvilke den 

ostligere har udfyldt Bunden af den tidligere omtalte, mod tre Sider 

afsluttede Dal, som ligger Osten for Bj61-Fjeldryggen, og har skudt 

en smal Arm frem igjennem Selskarft, — den vestligere derimod i en 

smallere Strom har fulgt Långa-Fjeldets Vestside imellem denne og 

den mere yderligt liggende Gruusbanke, ved hvis sydlige Ende Roinet 

har udbredt sig noget paa Sletten udenfor Hals. Endelig moder os det 

hoitliggende saakaldte Austurhvols-Roin, der er trængt et Stykke 

Vei ned over det ældre, nysbeskrevne Roin og hvis ovre Deel snart 

skjules under en nyere Gruus- og Askebedækning, hvis det ellers ikke 

er sammenhængende med de Lavamasser, som endnu hoiere oppe mod 

Ilekla hist og her vise sig i indgaaende Vinkler og oformigt fremra¬ 

gende Partier af det nyeste Roin, og som saaledes kan forfølges en 

lang Strækning op ad Vulkanens vestlige Side. 

Tæt oppe vedHeklasFod ligger en, et Par hundrede Fod lidi Kegle, 

af Islænderne kaldet Raubalda, Rodhoi, altsaa Held as „monte rosso“. 

Den kan saaledes betragtes som et Modstykke til de paa Ostsiden af Fjeld— 

ryggen liggende Rauh 61 dur O og er fremkommen ved et lignende vul¬ 

kansk Sideudbrud som disse. Bestaaende af en teglrod, snart tæt og tung, 

snart slaggeagtig og let, og da til en los Breecie sammenklinet Lava, 

omslutte dens skraatopgaaende Sider et kjedeldannet Krater‘O, som lige 

til Bunden er aabent mod den vestlige Side (VSV.). I det Indre spores, 

ovenfor den af lutter Skredstykker bestaaende Fod, en utydelig Strati— 

fication af det rode Lavaconglomerat, navnlig i de hoiere Sidevægge 

mod Syd og Nord. En Mængde nedstyrtet Gruus og storre, tildeels 

kolossale Lavablokke danner en jævntopgaaende Skraaning i Retningen 

af en Axe eller Diameter, trukken fra Aabningen op til den modstaaende 

Rand, hvis Lavhed i Sammenligning med begge Siderandene meddeler 

delle Krater den almindelige sadcldannede Profil, som er fælles næsten 

for alle lignende Udbrudskegler. Kraterets Storrelse, regelmæssige Form 

') OI dur, Fleertallct af al da. 

2) Olafsen angiver Kraterets Dybde til 180 Fod, Omkredsen til 840 Fod (O la I sens 

og Poveisens „Heise igjennem Island4*). 
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og sammensættende Bestanddele hentyde paa et langvarigt og heftigt 

Udbrud, som rimeligviis har culmineret i den Katastrophe, hvorved hele 

den ene Sidevæg er sprængt i Luften. Om de udenfor optaarnede, 
% 

mægtige Lavahoie, der udgjore det saakaldte Pælu-Roin, hvis Grænd- 

ser smelte sammen deels med det nordre Selsunds-Roin, deels med 

det vestligere Austurhvols-Rdin, — ere udstrommede fra denne 

parasitiske Sidevulkan, og da maaskee have revet den manglende Deel 

af dens cirkelformige Omgivelse med sig, er vanskeligt at afgjore: saa 

meget er kun vist, at man kan forfolge et rigtignok meget lavere Roin 

ind i den forreste flade Deel af Bunden, hvor det dog snart forsvinder 

under det nedskredne Lavagruus. 

I længere Afstand fra Hekla næsten vrimler det af saadanne'R au fi¬ 

ol dur, navnlig i sydostlig Retning for Vulkanen, — alle Vidner om 

og Productcr af tidligere Eruptioner, som rimeligviis ikke have gjen- 

taget sig fra eet og samme Krater. De ligge dog kun sjeldent isole¬ 

rede, men hyppigt i Siderne af de derværende langstrakte Fjeldrygge, fra 

hvilke deres smukke hoirode Farve udhæver dem endog i lang Frastand. 

Saadanne Levninger af fordums vulkansk Virksomhed har jeg seet i 

den vestlige Side af den Fjeldbanke, som fra Tindfjelds-Joklens 

Fod lober i en kroget Retning ud imod Nord, begrændsende den vest¬ 

lige Bygd, — paa flere Steder i de lange Saufileysu-Fjelde, der 

indeslutte, Ostre-Rangaadalen mod Nordvest, — og endelig paa mange 

Punkter i og imellem Vatna-Fjeldene og den sydostligere, lavere 

Hel lu-Fjeldryg. 

Kaste vi et Blik paa de forhen omtalte Roins Vegetationsforhold, 

da aabenbare disse os, selv afseet fra de locale Leiringsforhold, Rbi- 

nenes relative Alder. De Ældste ere alt bedækkede af et Muldlag, til¬ 

strækkeligt til Udjævning af Lavaens skarpeste Fremragninger og skik¬ 

ket til Jordbund for en god Græsvæxt. Paa de Yngre bliver Mulden 

tyndere, Græsset sparsommere, et svampet Mos tager Overhaand og bi- 
$ 

drager ved sin Fylde og Elasticitet til at gjoreRoinene bedre tilgænge¬ 

lige, skjondt det langtfra ikke formaaer at tilhylle deres mange Revner 

og Fordybninger. Endelig stode vi paa de yngste Roins lost sammen¬ 

hobede Masser, hvis skarpe Kamme og vildt takkede Forgreninger netop 

frembyde Rodfæste for en begyndende Mosvegetation. Uagtet de nyere 

Roins Muldfattigdom, uagtet kun faa af dem i enkelte Pletter afgive en 

tarvelig Faaregræsning, har der dog paa nogle Steder rcist sig et ret 
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frodigt Birkekrat, beskyttet mod Stormens odelæggende Magt ved de 

fremragende Lavatoppe. Delte gjælder navnlig om de indre Fordybnin¬ 

ger i de tvende Selsunds-Roin, især i det* sondre. Selsunds- 

Bonden har ingen ringe Fortjeneste ved Salg af Riis og Kul*), thi 

R angår val la-Syssels næsten totale Mangel paa Kratskov tvinger dels 

Beboere til endog langveisfra hos ham at hente hine Fornodenhedsvarer. 

S els und har saaledes en stor Herlighed i sine tilliggende „Skove44, 

hvis man ellers tor bruge denne Benævnelse om et forkrøblet Birkekrat, 

som neppe hæver sig en Mandshoide over Jorden. Med Beklagelse 

fortælles der, at man tilforn i det Indre af Sondre-Roinet kunde 

træffe Birketræer saa store, at de ei kunde rokkes. Nu er dette ei 

længer Tilfældet: denne Kratskov er i tidligere Generationer bleven saa 
•¥ 

haardt medtagen, at den har behovet de to sidste Eieres meget skaan- 

somine Behandling igjennem en Række af 20—30 Aar, for igjen at 

komme nogenlunde til Kræfter. 

En nærmere Betragtning af Vandforholdene i det egentlige Hekla- 

Terrain vil neppe være overflødig og kommer her paa rette Sted. Det 

atmosphæriske Nedslag paa alle fremragende Hoider fremtræder atter i 

Dagen som Kilder, deels ved Foden af Tuffjeldene, deels ved Roinenes 

yderste Grændser. Saaledes har S elsunds-Bækken, det betydeligste 

Vandlob i dette District, sine oprindelige Kilder oppe paa den vestlige 

Side af Hekla-Fjeldryggen; men disse Kilders forenede Vande for¬ 

tabe sig snart aldeles i det aske- og sandblandede Gruus, der bedækker 

Fordybningen imellem hiin Fjeldryg og det nordre Roin, og, efter et 

skjult Lob under dette, qvælde de frem paany i mangfoldige Kilder ved 

Roinets sydlige Rand. Efter Foreningen af disse Udstrømninger fort¬ 

sætter Bækken sit Lob tværs over Selsunds-Sletten, langs med Nord- 

Randen af det sondre Roin, og falder ud i Ytri-Rång-Aa, lidt neden¬ 

for Gaarden S vi nha gi, efter hvilken den ogsaa tager Navn. Fra liere 

Punkter i Bankerne omkring Haukadalr udspringe endeel Kilder, hvis 

Vande samle sig i Hofda-Bækken, som falder i Rang-Aaen noget 

ovenfor den forrige. Alt det Vand, som synker ned igjennem Porerne 

■*) Til Beviis paa den almindelige Trang for dette i Islændernes Bondebedrift aldeles 

uundværlige Smedemateriale, vil jeg kun anfére, at 1 Td. maadeligt brændte Kul af Smaa- 

grene betales med 20 Fisk å 10 Sk,, det er omtrent med en Specie, og det af Folk , som 

ofte inaae drage flere Mile frem og tilbage med Heste og Bæreredskaber. 
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i Au s tur li vol s-ROinet og det derunder liggende fladere Roin, som 

bedækker Bunden af Dalen indenfor Bj61 »Fjeldet, fremtræder i Dagen 

ved sidstnævnte Roins sydlige Grændse; men, opstæmmet lier i Dalens 

lukkede Ende, samler det sig deels i en lille stillestaaende So., kaldet 

Sels-Vandet, deels i en Bæk, som i livligt brusende Fald gjennem- 

bryder Selskarb og saaledes i en Halvcirkel omflyder Bj 61 —Fjeldet, 

paa hvis vestlige Side den optager flere, Nord fra kommende smaa Vand¬ 

lob, hvorefter den faa er Navn af Breibholts- Bækken. 

Gj en tagne Gange har jeg maalt Temperaturen i disse mange Kilder, 

umiddelbart ved deres Udspring, og har da i Almindelighed fundet den 

afvexlende imellem 3° og 4°*); men den laveste Temperatur — hvilken 

det er af Vigtighed al kjende som et Moment til Bestemmelsen af Jordskor¬ 

pens Middelvarme — har jeg fundet i flere Kilder tæt ovenfor Hals, ved 

Foden af Bj 61-Fjeldet, og i nogle andre, som udspringe lidt nord¬ 

ligere, paa den ydre gronsværdækte Skraaning af den vestligste Gruus- 

banke. Disse Kilders Temperatur varierede, efter omhyggelige Sammen¬ 

ligninger af flere Thennometre, kun imellem 2°«5 og 2°75. Lige nedenfor 

Gaarden S vin hagi, umiddelbart i begge Bredder af den forbiflydende 

Bæk, vælde nogle ubetydelige lunkne Kilder op af den under Lava 

skjulte Tuf; deres Temperatur fandtes at være 29°-30°, og de ere de 

eneste Thermer, jeg har fundet i det hele, indenfor Rång-Aaerne 

liggende Hekla-District. 

Sporger man nu endelig om Oprindelsen til de ovenfor beskrevne, paa 
«» 

mange Qvadratmiles Overflade udbredte Lavastromme, som fra Orebak-s 

Strand kunne forfolges deels i nordostlig Retning langt op med Hvit- 

Aaens og Jiors-Aaens Bredder, deels i mere ostlig Retning hen over 

Ran g aad al ene, saa fæster Tanken sig uvilkaarligt paa Hekla, den 

nærmeste og mest virksomme Vulkan, som desuden behersker det hele 

store Dalstrog. Men dog forer en nærmere Undersogelse af Forholdene 

til Tvivl om et saadant fælles Udgangspunkt for samtlige Roin, — Tvivl, 

som det desværre er umuligt tilfalde at opklare. Talen er her ikke om 

de i den ovre Deel af den osllige Rångaadal nedflydte Lavastromme, 

hvis Oprindelse fra ukjendte Kratere i det indre Hoiland jeg ovenfor 

har berort, — endnu mindre om de Hekla nærmest omgivende Roin, 

*) Her, som overalt i dette Skrift, regnes Thermometcr-Graderne efter Cel silis (Cen- 

tigrade), hvor ikke en anden Scala udtrykkeligt maatte være angivet. 

V 



hvis Lob kunne paavises heelt op imod Vulkanens Fod: om dem kan 

der fornuftigviis ikke herske nogen Tvivl, selv om vi nu ikke længer 

ere i Stand til at angive deres oprindelige Udspring, som senere Ud¬ 

brud have forstyrret eller tildækket. Ogsaa de vidtløftige Lavastræk¬ 

ninger, som i Floen danne Underlaget for vandrige Myrer, ere sand- 

syitligviis komne fra Hekla: idetmindste vil man neppe kunne paa¬ 

vise noget andet Krater, hvorfra de med storre Rimelighed kunde antages 

udstrommede. Det Roin derimod, som mod Nordost ailoser de forrige, 

som heelt op igjennem Landsveiten danner Grundlaget for et tykt 

og fast Gronsvær, hvor dette ikke er afskrællet af Stormen, — dette 

Roin er det, hvilket jeg ikke uden at gjore Vold paa Naturforholdene 

kan indlemme*under Centralpunktet Heklas Omraade. Der er just ikke 

noget særdeles Paafaldende i dette Ruins betydelige Udstrækning til 

Siderne; thi mange Vulkaner i og udenfor Island frembyde Exemplcr 

paa Lavastromme, der have fjernet sig ligesaa langt eller endnu længere 

fra deres Udgangspunkt; — men det er Roinets locale Hældningsforhold, 

Udstrækningen og Retningen af dets Lob, som, i Forbindelse med nogle 

Særegenheder i dets Structur, neppe lader sig forene med den Mening, 

at det skulde være kommet fra Hekla. Det er efter al Sandsynlighed 
% 

eet og det samme Roin, som bedækker Sletten udenfor (Vesten for) 

Næfrholt, — som viser sig i den vestlige Rång-Aaes Bredder, næsten 

lige op til dens Udspring, — som i Landsveiten tildeels skjules af 

et flere Alen tykt Jordsmon, men mere mod Nord taber sig under et 

mægtigt bedækkende Gruuslag, — og som endelig fremtræder i 3>iors- 

Aaens Bredder under en lang Strækning af dens rivende Lob. Det 

træffes saaledes paa mange Punkter nedenfor Bur-Fjeldet, baade i den 

hoire og i den venstre Flodbredde; ved dette Fjelds ostlige Side danner det, 

umiddelbart i Flodsengen, flere sinaa Klippeber, omhvirvlede af Aaens 

skummende Vande, og endnu langt nordligere, op imod Tungna-Aaens 

Munding, har jeg erkjendt det, paa en Reise igjennem Oens indre Hoiland. 

Længere nede i Bygden har det omflydt Skar ft s-Fjeldet*), der nu rager 

frem deraf som en O, thi ingen Niveauforskjel har jeg kunnet bemærke 

paa Terrainet ved dette Fjelds ostlige og vestlige Side. Et Blik paa 

Islands-Kortet og de deri af Vandlpbene antydede Hældningsforliold 

*) Del bor bemærkes, at dette Fjeld ikke horer til Hekla-Systemet, men til T rap¬ 

formationen, idel her en graalig, i sine Blærchuller med forskjcllige Zeolither opfyldt 

Mandelstecn bedækker en rodfarvet Traptuf. 



vil godtgjore Umuligheden af, at en Lavastrøm, der stedse bevæger sig 

som et flydende Legeme, skulde, oprunden fra Hekla, ja om man vil 

nedflydt fra denne Vulkans Nordside, have taget en saa nordlig Retning 

og der udbredt sig i en saa betydelig Grad over et jævnt opadgaaende 

Terrain, hvorimod man maa antage, at den, ankommen paa Lavlandet, 

snarest maatte have vendt sig imod Sydvest, overeensstemmende med 

Terrainets stærke Hældning i denne Retning. Visse Eiendommeligheder 

saavel i dette Roins ydre Form, som ogsaa i dets indre Structur, adskille 

det endvidere fra alle egentlige Hekla-Roin, om det end har den 

tunge, augi'tiske Lavas almindelige Grundbestanddele tilfælles med disse. 

Dets store, flade, som oftest i flere Retninger bristede Buler, med con- 

centrisk riflede Overflader tyde paa en hoiere Grad af Flydenhed eller 

og paa et stedfindende betydeligt Tryk under dets Udbredning i flydende 

Tilstand; — dets overalt fremtrædende Tendents til basaltiske Afson¬ 

dringer taler for en langsom og rolig Afkøling. Paa den vestlige Side 

af Rång-Aaen, skraas over for Svinhagi, erkjendes let Roinets Masse 

i sin fulde Mægtighed af ikkun 6 Alen, ved en horizontal eller dog med 

Overfladen parallel Afsondringsflade deelt i to omtrent lige tykke Lag, 

hvis basaltiske Afsondringer staae lodrette eller med en ringe Conver- 

gents nedad. Den morkegraa Lava, som her umiddelbart hviler paa en 

sort Sandsteens-Tuf, og hvis nedre Berøringsflade derfor er meget ru, 

er af et temmelig grovt Korn og dens især mod Overfladen talrige 

Blærehuller ere udfyldte med hvide crystalliniske Concretioner (endnu 

ei chemisk undersøgte), som neppe hidrøre fra Infiltration, da de gjerne 

have dannet sig omkring et morkt giindsende Midpunkt af Augit eller 

Jernmalm eller om et Korn af et olivinlignende Mineral, som hyppigt 

forekommer indsprængt i denne Lava og er meget tilboieligt til For- 

vittring. Paa Grund af disse hvide Concretioners overveiende Mængde 

i Roinets ovre Deel, dannes et for Oiesynet ligesom afsondret Lag af 

henved l Alens Mægtighed, med et meget lysere Udseende end de nedre 

Dele, og dette charakteristiske Særkjende har jeg truffet paa Roinets 

yderste Grændser mod Vest og Ost, baade ved Jiors-Aaens Bredde, 

hvor Roinet begrændses af de Hoidestrækninger, som Norden fra mcer 

eller mindre nærme sig denne Aa, og ved Rång-Aaens Bredde, hvor 

det stoder op til de gr uus bedække de Tufbanker, der tilhore Ilekla- 

Systemet, og hvor del, tæt nedenfor Næfrholt, bedækkes af det nyeste 

Roins vestlige Ende. Uden at ville lægge videre Vægt paa en Gisning, 
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som henfører dette Roins Udspring- omtrent i Nordvest for Bur-Fjeldet 

til eet eller flere derværende Kratere, Raubukambar kaldede, skulde 

jeg være meget tilboielig til at antage, at saavel det, som de lavere, 

sydvestligere Roin have flydt under Vand, idet Havet, forend den for- 

hennævnte senere Hævning af Landet, har dannet en stor Bugt ind i det 

Dalstrog, som nu gjennemstrommes af flere af Islands storste, her tæt 

sammentrængte Floder. Dette være nu som det vil: saa meget er dog 

aahenbart, at de nuværende Flodleier ikke ere de oprindelige. Man 

erkjender uden Vanskelighed, at ikke blot Juors-Aaen og den vest¬ 

lige Rang-Aa,— de, hvormed vi her nærmest have at gjore, — men 

ogsaa flere andre af Oens Vandlob have brudt deres Bane, efterat 

Lavamasserne vare nedstrommede gjennem de Dale, som tilforn tillode 

Aaerne et uhindret Lob. Næsten overalt ligger den nuværende Flod¬ 

seng langs med Randen af Roinene og saaledes ogsaa langs med Foden 

af de Hoidestrækninger, hvoraf disse begrændses. Her har der nemlig 

af Naturen været dannet ligesom en Rende for de opstæmmede Vande, 

og her have de selvfølgelig havt mindst Modstand at overvinde for 

efterhaanden at udvide deres Leie; men, hvor tilfældige locale Forhold 

have lagt dem større Hindringer iveien, eller og hvor Revner og Hu¬ 

linger i Roinenes indre Masse have begunstiget Aaernes Fremtrængen, 

der have de forladt hiin Grændselinie og med ustandselig Vælde aabnet 

sig Aflobs-Kanaler midt igjennem selve Roinene. Begge Rång-Aaerne, 

hvis Lob ovenfor er beskrevet, frembyde Exempler paa de nysomtalte 

Vandlobsforhold. 

Vende vi tilbage til de egentlige Hekla-Roin, da udvise de ældste, 

i Henseende til deres Sammensætning og physiske Egenskaber, saagodt- 

som ingen Afvigelser fra de yngste, Alle dannes de af den alminde¬ 

lige sorte, augitiske, meget jernholdige og derfor tunge og Magnet- 

naalen stærkt paavirkende Lava, hvis eensfonnige, meer eller mindre 

flint erystallinisk-kornede Masse hist og her indeholder en lille, pris- 

matisk eller naaleformig, hvid Feldspath-Crystal. Ved deres Rande 

træffes som sædvanligt de rode, mere smuldrende Brokker, hvis Farve 

hidrorer fra Jernets hoiere Iltning ved en længe fortsat atmosphærisk 

Paavirkning under deres langsomme Omtumling. I Porernes eller Hul¬ 

lernes Mængde og Form lader sig ingen bestemt Regel angive; dog 

synes de at tiltage i Antal mod Overfladen, forsaavidt Talen kan være 

om en saadan, hvor Roinene, som Tilfældet er hyppigst, alene bestaae 
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af lost sammenhobede Brudstykker. Jeg- troer at burde bemærke, som 

et Resultat, der er fremgaaet af Betragtningen ikke blot af Hekla- 

Terrainets, men ogsaa af flere andre Rom-Partier i Landet, at hvorsomhelst 

et nyere Roin bedækker et ældre, der er dette mindre ujævnt, mere 

fladt og sammenhængende i sin Masse end hiint. Jeg indseer meget 

vel, at dette Forhold tildeels kan skrives paa Tidens Regning, idet alle 

skarpere Fremragninger efterhaanden stodes eller falde af, Fordybningerne 

udfyldes og saaledes det Hele meer og meer udjævn es; men disse 

umiskjendelige Paavirkninger ere dog ikke i Stand til at frembringe en 

saa betydelig Forskjel, som viser sig imellem de ældre Roins i en 

sammenhængende Strom nedflydte Lavamasser, hvis Overflade — og 

rimeligviis ogsaa deres Grundlag — dannes af Idse Brokker, og de 

nyere, heelt igjennem af storre og mindre Gruus bestaaende Roin, i 

hvilke man intetsteds finder Spor til Sammenhæng. Skulde dette For¬ 

hold ikke godtgjore, at Flydenheden aftager med Rdinenes relative 

Alder? — med andre Ord: at af en Vulkans gjentagne Lava-Udgydelser 

ere de nyere stedse mere tungflydende end de ældre. Hvor et Roin 

har skudt sig ned igjennem en snæver Dal eller Kl6ft af betydelig 

Hældning, er stedse den midterste Deel lavere end begge Randene, 

naturligviis fordi de nedskridende Masser i Midten have fundet mindst 

Modstand mod deres Bevægelse; — overensstemmende hermed træffer 

man ogsaa gjerne, i Rbinet ovenfor en saadan Kloft, en meer eller 

mindre betydelig Fordybning, dannet ved Fraflydning af Lavaen, i For¬ 

hold til som den nedenfor liggende Rende har kunnet aflede en storre 

eller ringere Qvantitet. Gjennemsnits-Profilen af en saadan smallere 

Lavastrom er derfor stedse concav, med meer eller mindre afrundede 

Bolgninger imellem de hoiere fremstaaende Rande, alt eftersom Sloif- 

ningen af Roinets Ujævnheder er skredet frem i Forhold til dets Alder. 

(See PI. I, Fig. 2, 3, 4). Har Roinet havt et videre Dalstrbg at ud¬ 

brede sig i, saa viser sig her en ioinetaldende Tendents til Parallelisme 

imellem de af det Indre fremragende Længdekamme og de hoiere Side- 

rande. Heraf disse lange Rygge og Furer, som stedse, trods alle 

forstyrrende Niveauforskjelligheder imellem Roinenes mindre Partier, 

kunne erkjendes i et skraat nedgaaende Roins endog med tykt Gron- 

svær bedækkede Overflade, — stedse parallellbbendc med den udfyldte 

Dals Strygnings-Retning. Randene eller Grændserne af et Roin frem¬ 

vise overalt, hvor en ringere Hældning af Terrainet har forbudt en 
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hastig Fremskridning af den tungbevægelige Masse, et sammenhængende 

System af Cirkel-Segmenter eller, naar man betragter Rdinets Overflade, 

af Kugel-Segmenter, — desto regelmæssigere og mere afrundede, jo 

mere Roinets Ujævnheder i Tidernes Lob ere forsvundne under et 

bedækkende Muldlag eller Gronsvær. Hoiden af de forskj ellige Roin er 

meget afvigende efter det underliggende Terrains Afvexlinger, og den 

maa af en Selvfolge formindskes med Aarene ved Massernes Sammen¬ 

synkning, især hvor Roinene klin bestaae af Brudstykker; i Regelen 

udgjor den imellem 50 og 100 Fod og derover, forsaavidt man ved 

Grændserne kan komme til at bestemme Maalet; men i Virkeligheden 

har dette saare liden Interesse, da Lavamassens Mægtighed godt kan 

være mangefold storre i det Indre, hvor Grunden har sænket sig til en 

nu ukjendt Dybde. 

Endelig et Par Ord om det Gruus, som bedækker Heklas Omegn. 

Liggende i en vulkansk Aske, blandet med det ved Tuffens mechaniske 

Oplosning frembragte Sand, bestaaer det i Regelen mest af de Bjerg¬ 

masser, som findes faststaaende i nærmeste Omkreds, samt af tæt eller 

slaggeagtig, sort eller rodbruun Lava; men deels forekomme de først¬ 

nævnte Bjergarter under Stedforhold, som opfordre til en nærmere 

Betragtning, deels ledsages de af en eiendommelig Lava, der ikke 

nogetsteds i Nærheden findes under sine oprindelige Leiringsforhold. 

Man træffer saaledes den almindelige bruungule Lavabreccie eller mere 

sandsteensagtige Tuf, i Blokke paa 1—4 Kubikfods Storrelse, omspredt 

ovenpaa de Roin, som tidligere end det sondre S els unds-Roin have 

omflydt Hekla -Fjeldryggens sydlige Ende og nu ere meer eller mindre 

gronsværdækte. I Eet og Alt overeensstemmende med Selsunds- 

Fjeldets nærbeslægtede Bjergarter, kunne disse Blokke umuligt ved 

Nedfald være komne i en Afstand af J Fjer din gvei og derover fra 

Moderfjeldet: det bliver da naturligst at antage, at de ere nedstyrtede 

paa Roinene, medens disse endnu vare i Bevægelse, og at de saaledes 

paa den fremadskridende Lavas Overflade ere henflyttede til deres nu¬ 

værende Plads. Blandt de Gruusmasser, som næsten skjule Roinene 

ovenfor R au balda og som bedække den lavere Deel af Hekla-Fjeld¬ 

ryggen nærmest oppe ved Vulkanens Fod, træffer man talrige Brudstyk¬ 

ker af en baulitisk Lava*), tildeels i Blokke paa et Par Kubikfods 

*) Baulit er efter Prof. Forchhammers chcmiske Analyse et Hydrat af en ciendom- 
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Rumfang. Dog kun sjeldent findes de hele; hyppigst ere de spaltede, 

og da enten horizontalt i to, hoist tre Stykker, som gjerne ligge sam¬ 

lede, kun lidt forrykkede efter Spaltningsfladerne, — eller og meer 

eller mindre perpendikulairt i mange tynde Skiver, som fremrage af 

Gruset enten indbyrdes parallelle eller divergerende udad, omtrent som 

Bladene i en vidt oplukket Bog. Hvorfra hidrore disse baulitiske Lava¬ 

blokke? Tænker man sig dem udkastede af Hekla, saa er det ikke 

vanskeligt at forklare deres afvigende Spaltningsforhold: nedfaldende lod¬ 

ret paa den Retning, hvori denne Lavas eiendommelige fiintbolgede 

Structur lettest tillader dens Spaltning, ville de springe i 2—3 Stykker, 

som alt efter Stedets Heftighed ville findes meer eller mindre nær ved 

hverandre; stede de derimod an parallelt med deres Spaltningsretning, 

saa er intet naturligere, end at de ville kloves i mange Fliser, som ei 

kunne sprede sig ret meget, da deres ene Side rager ned i og sam¬ 

menholdes af Gruset. Imod denne ret forforende Tanke tale dog flere 

Omstændigheder, nemlig: at Bauliten ikke findes nogetsteds i Hekla- 

Fjeldryggen paa sit oprindelige Leie, — at de omhandlede Blokke 

forekomme saa hyppigt paa Gruusterrainets nuværende Overflade, skjbndt 

man ikke har noget Beviis for, at de ere udslyngede ved Vulkanens 

senere Udbrud, — og at de ikke vise mindste Spor af Hedens Indvirk¬ 

ning paa deres Ydre. Men den forste og anden Indvending tabe en 

Deel af deres Vægt, da man dog ikke absolut t5r benegte Muligheden 

af, at jo Bauliten kunde findes i H ekla-Fjeldryggens dybere liggende 

Formationer, og indrommes denne Mulighed, saa bliver det ikke usand¬ 

synligt, at der under Vulkanens tidligste Eruptioner, eller endog ved de 
* t 

seneres heftige Begyndelse, kan være losrevet betydelige Masser af de 

dybest liggende Bjergarter, som da paa Grund af deres Tyngde ere 

nedfaldne i Vulkanens nærmeste Omegn, — og man maatte da paa 
I 

ingen Maade lade sig forstyrre af den Kjendsgjerning, at de saaledes i 

ældre Perioder udslyngede Blokke findes paa Grusets nuværende Over¬ 

flade, thi denne afhænger af den aldeles tilfældige og uvæsentlige Om- 

melig Feldspath, hvori Iltmængden i de stærke Baser, i Lecrjorden og i KiseljordcnYor- 

holdcr sig som 1 : 3 :18. Den danner Hovedbestanddelen af en Lava, som efter Prof. 

Steens trups geognostiske Undersogelscr er et Prodnct af vandige Vulkan-Udbrud oo¬ 

spiller en vigtig Bolle i den af ham opstillede Kloftlava-Formation, der i Island gjiir 

Overgangen imellem de ældre schichtede Trapdannelser og de nyere vulkanske Produc- 

ter. See: „Oversigt over detKgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets 

Medlemmers Arbeider i Aaret 1812“, Kr. 4, Side 13. 
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Stændighed, at Vind og Vand i Aarenes Lob bortfore alle lettere Mate*- 

.rialier og kun lade det groveste Gruus og de massive Steenblokke til¬ 

bage. Men, i Betragtning af disse Blokkes totale Mangel paa Mærker 

af at være paavirkede af Ilden, og i Erkjendelse af, at en simplere 

Forklaring stedse bor foretrækkes for en kunstigere, maa jeg ligefrem 

tilskrive Frosten de ovenfor beskrevne eiendommelige Spaltningsforhold, 

idet disse tilstrækkeligt forklares af det atmospbæriske Vands Indtræng¬ 

ning imellem Blokkenes Lameller og af den betydelige Sprængkraft, 

som udoves ved dette Vands Crystallisation under Frysningen. Disse 

sporadiske Lavablokkes Oprindelse maa jeg da henfore til de ubekjendte 

nordligere Bjergstrog, og deres secundaire Leie maa tilskrives de bety¬ 

delige Vandstrømninger, som mangfoldige Iagttagelser bevise at have 

fundet Sted under Islands ældre Dannelses-Periode. 
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III. Milts Historie. 

ÆLDRE ERUPTIONER. — TIDLIGERE REISENDES BESUG. 

Angaaende Heklas tidligere Historie, navnlig den ældste, hersker nogen 

Uvished, idet ikke alle Kildeskrifter stemme overeens i Angivelsen af 

Aarstallene for dens forskjellige Udbrud, hvorved disses Antal ogsaa 

bliver forskj elligt. 

Det lste Udbrud, hvorom vi have tilforladelig historisk Underret¬ 

ning, er indtruffet i Aaret 1104, og den paafolgende Vinter kaldtes paa 

Grund af den hyppige Askeregn: „den store Sandfaldsvinter*. 

Det 2det Udbrud henfores til Aarene 1157 eller 1158; sandsynlig¬ 

vis har det begyndt i den mellemliggende Vinter, ifolge nogle Anna¬ 

ler: d. 19de Januar. Samtidigt indtraf „det store Morke“, foraarsaget af 

det fra Hekla udkastede Sand og Aske, som nedregnede over Landets 

fjerneste Egne. 

Aar 1206 indtraf det 3die Udbrud, som skal have begyndt *3 Nætter 
# 

for Ambrosii Dag, o: d. 4dc December, og være ledsaget af strenge Vin¬ 

tre og megen Dyrtid. 

Det 4de Udbrud fandt Sted 1222, ligesom det foregaaende ledsaget 

af streng Vinterkulde, Dyrtid og Epidemier blandt Mennesker og Krea- 

ture. Samtidigt sprudede en submarinsk Vulkan udenfor Reykja- 

Næsset, hvor der Tid efter anden vedblev at vise sig vulkanske Phæno- 

mener i de næstfblgende 18 Aar. 

Det 5te Udbrud indtraf 1294, ledsaget af stærke Jordskjælv, hvorved 

flere Mennesker omkom, mange Huse omstyrtede og Jorden revnede paa 

flere Steder i Fljotshlid og Rångårvalla-Sveit. Scorier udkaste¬ 

ndes i saadanne Masser, at man til en Tid kunde gaae torskoet over 

Rång-Aaen, indgaaende Vige af Jiors-Aaen bedækkedes deraf, hvor 

Strømmen ei havde Magt til at bortfore dem, og i tætte Flaader bleve 

de af Sofarende trufne omdrivende i Havet Norden for Færoerne. 
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Aar 1300 fandt Held as 6te Udbrud Sted, vistnok et af de heftig¬ 

ste og mest forfærdelige; det begyndte d. 13de Juli og vedvarede næsten 

i 12 Maaneder. Stærke Jordskjælv, en paafolgende haard Vinter og 

odelæggende Sygdomme blandt Folk og Fæ vare de sædvanlige Ledsa¬ 

gere. I Udbruds-Oieblikket revnede Fjeldet næsten heelt igjennem, 

store Klippeblokke spillede i Askestbtten, de over Næfrholt nedfal¬ 

dende glodhede Scorier antændte denne Gaards Tage, og Nattens Morke 

indhyllede de Egne, hvorover Asken henfortes af Vinden, saa at Folk 

kunde hverken fmde Vei eller Sti og i 2 Dage ikke vovede sig tilsoes 

paa Fiskeri. Dron og Brag hortes over hele Landet. 

Det 7de Udbrud i Aaret 1341 begyndte d. 19de Mai med et længe 

vedvarende Morke og et saa uhyre Askefald, at de 5 nærmeste Repper 

næsten aldeles odelagdes. Dronene hortes næsten over det hele Land 

og Husene rystede derved i en vid Omkreds. Store og smaa Kreature 

hortdode i Mængde af Fodermangel og Sygdomme, saa at mange Gaarde 

bleve forladte i Skålholts-Bygden og Rångaadalene. Den paa¬ 

folgende Vinter holdt ved med Frost og Snee i 26 Uger; og Dyrtid og 

Hungersnod vare de uudeblivelige Folger af denne rædsomme Naturbe¬ 

givenhed. Til samme Tid skulle ogsaa Herbubreib, H nappadals- 

Jokel og Raubukambar have raset. 

I Vinteren mellem 1389 og 90 rasede Hekla for 8de Gang,, som 

sædvanligt med frygtelige Dron og Udkasteiser af Aske, Sand og Stene, 

ved hvis Nedfald Kreature sloges tildode. Ved dette Udbrud odelagdes 

Gaardene Skar 5 og Tjaldas tab ir (ifblge Andre: syv Gaarde). Sam¬ 

tidige Udbrud af Sibu-Jokel, Trolladyngja paa Reykja-Næsset og 

flere andre Steder paa Landet og i Soen. En Omgangssyge hjemsogte 

det hele Land. Det paafolgende Foraar (1390) var saa koldt, at Jorden 

ved Juni Maaneds Udgang endnu neppe havde begyndt at gronnes. Om 

Sommeren og især i Efteraaret herskede saa overordentlige Regnfald, 

at der mange Steder anrettedes betydelige Ulykker ved Bjergskred og 

Vandflod. 

Det 9<lc Udbrud indtraf i Aaret 1436, hvorved 18 Gaarde skulle 

være bievne odelagte i Egnen Norden for Kéldur, altsaa rimeligviis ved 

et af de Roin, som fra Hekla-Fjeldryggens Ostside have omflydt dens 

sydlige Ende. 

Et heftigt Udbrud, i Ordenen det 10de? begyndte d. 25de Juli 1510 

i Aftenstunden, med et forfærdeligt Knald, ledsaget af Jordskjælv og 
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electriske Luftphænomener (Lyn). Glodende Stene nedfaldt i den be- 

byg-g-ede Omegn, endog i en Afstand af 6 Mile. Til samme Tid skulle 

Herbubreib og Troli adyn gj a paa Nordlandet have raset. Det næste 

Aar grasserede en Skjorbugs-Epidemi. 

I Aaret 1554 brod Ilden ud i den Fjeldryg, som gaacr mod Nord¬ 

ost ud fra den egentlige Hekla. Dette Udbrud, som altsaa bliver det 

Ilte5 begyndte i den sidste Halvdeel af Mai Maaned og vedvarede kun 

i 6 Uger, med ubetydeligt Askefald, men hyppige og stærke Jordskjælv. 

Tre lysende Soiler strakte sig hoit op i Luften (antydende ligesaa mange 

Kratere). Det paafolgende Aar gik en heftig Epidemi atter over det 

hele Land og bortrev mange tusinde Mennesker. 

Det 12te, et af Heklas svageste og mindst fordærvelige Udbrud, 

fandt Sted i Efteraaret 1578 og ledsagedes af vedholdende og stærke 

Jordskjælv, saa at flere Gaarde faldt sammen i 01 fus-Bygden. Den 

paafolgende Vinter var streng og Kreaturene bortdbde paa flere Steder. 

Aar 1597, om Aftenen d. 3die Januar, begyndte det 13de Udbrud, 

efter Sædvane med rædsomme Dron, som hortes paa Nordlandet i de 

næstfolgende 12 Dage og siden af og til hele Vinteren igjennem indtil 

henimod Udgangen af Marts Maaned. 18 saakaldte „Baal“ skjelnedes 

paa engang. Endnu i Althingstiden (o: forst i Juli) saaes en Rogstotte 

at hæve sig hoit op fra Bjerget. Asken nedfaldt i Landets mest fjernt¬ 

liggende Egne, saavel Oster og Vester, som Nord paa. Paa Sonder- 
^ % 

landet borlreves mange Mennesker af Sygdomme, især af Blodgang. 
•• 

Ved et Jordskjælv i Foraarct omstyrtede mange Gaarde i Olfus-Svei- 

ten og med det samme forsvandt den derværende „Geysir i II ve ra¬ 

ger biw, Sonden for Gaarden Reykir, hvorimod en ny varm Kilde 

(som endnu findes der) udsprang ovenfor Gaardens Hjemmemark. 

Ileklas 14(le Udbrud indtraf i Sommeren 1619, og skal Lysningen 

deraf i de forste Dage være bleven seet fra Nordlandet, men siden forte 

sydostlige Vinde saa megen Aske ud derover, at Udslætten flere Stedet- 

standsedes i en heel Uge. Heftige Jordskjælv i det forudgaaendc Efter— 

aar vare Forbud paa denne Eruption, der udmærkede sig ved usæd¬ 

vanligt stærke Tordenveir. 

Det 15<le Udbrud, som begyndte d. 8de Mai 1636 og vedvarede 

igjennem hele Sommeren ud paa næstfolgende Vinter, horer til de hef¬ 

tigere og anrettede stor Skade i de nærmeste Bygder. Ilden saaes til 

samme Tid at brænde fra 13 forskjellige Steder i Bjerget, og den ud- 

- 3 
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kastede Aske hjemsøgte især Østerlandet, hvor Græsgangene odelagdes 

og Kreaturene bleve golde eller bortdode. Aaret var koldt, paa Nord¬ 

landet faldt Snee endog ved Midsommerstid, og den paafolgende Vinters 
•• • i 

Strenghed bedækkede især Østerlandets Græsgange med en usædvanlig 

Mængde Snee og lis. Samtidigt rasede Kopperne og en pleuritisk Epi¬ 

demi bortrykkede mange Mennesker. 

Et af Heklas voldsomste Udbrud, det 16de i Tallet, begyndte i 

Vinteren 1693, d. 13de Februar henimod Aften, og vedvarede heelt 

ud paa Efteraaret1 2 3)* Det ledsagedes, især i Udbruds-Oieblikket, af stærke 

Jordskjælv, som mærkedes baade paa Landet og paa Havet, og senere 

af Regnskyl, utallige Lyn og Udkastning af store Masser Stene, Sand 

og Aske. Forst skjelnedes 4 Baal, siden kun 3, men til enkelte Tider 

syntes det hele Fjeld at staae i Flammer. Asken spredtes usædvanligt 

vidt over Landet, ja skal endog være drevet til Norge: den faldt 

ogsaa paa flere Skibe langt ude i Havet. Bygden Vesten for Hekla 

led mest deraf, idet Marker og Enge odelagdes og Kreaturene bleve 

syge og udmagredes. Fugle dræbtes i Tusindtal og i Aaer og Indsoer 

dreve Forellerne dode paa Land. I de nærmere vestlige Bygder: 

Landit, Hreppars) og Biskupstiingur bleve mange Gaarde lagte 

ode, og Kratskovene deromkring gjk paa flere Steder aldeles tilgrunde. 

I Aarene 1728 og 1754 vil man have bemærket Ild i deRoin, som 

omgive Hekla, sidstnævnte Aar i 3 Dage itræk, men i begge Tilfælde 

have de vulkanske Phænomener været altfor ubetydelige til at de for¬ 

tjene at indflettes i Rækken over Heklas Udbrud. 

Heklas 17^« Udbruds) begyndte d. 5te April 1766, om Morgenen 

imellem Kl. 3 og 4, med Udkasteisen af en uhyre Askestotte, gjenncm- 

krydset af Lyn og glbdende Stene, og dertil heftige Brag og Knald. 

Natten iforveien havde man folt flere Jordrystelser og deriblandt to 

stærkere Stod. Stotten slog en Bue mod Nordvest og udladede en 

saadan Mængde Scorier og Aske over Landet, at de nærmest ved Hekla 

laae 1 Alen tykt og i 30 Miles Afstand næsten J Alen (?). Paa et Par 

’) Det er beskrevet af daværende Biskop i Skålholt, porlakr p ord ars on: Dis- 

sertatio de montis Heklæ ultimo incendio, Hafniæ, 1694. 
r 

2) De overste Repper i Arnes -Syssel, eller Gnu p ver ja- og lir u n a m a n n a -Rep- 

per, kaldes xcct it-o/yr „Repperne“, hiin Eystrihr ep pr, denne Ytrihreppr. 

3) Beskrevet af Hans Finns en under Titelen: Efterrelning om Tildragelserne ved 

Bjerget Hekla udi Island i April og folgende Maaneder 1766. Kjobenhavn, 1767. 



Timers Tid bdelagdes 5 Gaarde i Heklas Nærhed, vidtløftige Kratskove 

bleve aldeles begravne, og Landmanna- og Hol ta manna-Fjeld¬ 

græsgange toge megen Skade. Scorier i Stykker af indtil 1 Favn i 

Omkreds udslyngedes 2 Mile bort; i tætte Masser bedækkede dejiors- 

Aaens Overflade og opstæmmede Ytr i-Rang-Aa, saa at dens vold¬ 

somt gjennembrydende Yrande siden oversvømmede Lavlandet. De nys¬ 

nævnte og andre Aaer forte en saadan Mængde Scorier ud i Havet, at 

de besværede Fiskerbaadenes Fart og endog i Efteraaret bleve trufne 

af hjemgaaende Seilere omdrivende i store sammenhængende Masser 

langt ude tilsoes. I en Strækning af over 30 Mile bedækkede de Kysten 

Syd for Hekfa, og i Nærheden af de derværende Flodmundinger laae 

de ophobede til en Mægtighed, saa at de naaede en fuldvoxen Mand til 

Knæerne. En frisk Søndenvind, som reiste sig henimod Middagsstunden 

paa Udbrudsdagen, forte Asken lieelt ud over Nordlandet, hvor Dagens 

Lys derved forvandledes i det tykkeste Mdrke. Bedovende Brag forjoge 

Folk fra YTilkanens Nærhed og hortes stærkt over det hele Land. Den 

9de April frembrod en Lavastrøm, som tog Veien mod SSV. og efter- 

haanden skred frem til over 1 Miils Afstand fra Fjeldet. Tvende Kra¬ 

tere saaes da at sprude paa engang, det ene paa Bjergets Top, det 

andet lavere nede mod Sydvest (See foran, Pag. 19) men til andre Tider 

kunde man tælle IS saakaldte „Flammer" eller Baal paa engang. Den 

21 d^ April maaltes Askestottens Hoide og befandtes at være omtrent 

16000 Fod, men flere Gange ellers var den endog meget hoiere. Ide¬ 

lige Jordskjælv ledsagede Udbruddet, hvorved flere Gaarde styrtede i 

Gruus; de føltes baade paa Landet og tilsoes, især dog paa Vest- 
•• 

man na -Gerne og i Retning fra Hekla ud imod Reykja-Næsset. 

Sygdomme bortreve Folk og Kreature i Mængde, og Ulykkerne for- 

bgedes end mere ved et stærkt Sneefog, med Storm af Nordvest, som 

Sonder paa varede fra d. 12te til d. 17de April, men paa Nordlandet uaf¬ 

brudt gjennem en heel Uge. Den hele Skildring godtgjor, at ogsaa 

dette Udbrud maa henregnes blandt de mere voldsomme og skade- 

bringende. 

Af de foranforte Aarsangivelser sees, at Heklas Raseperioder 

have været meget forskjellige: i det 16de Aarhundrede fandt nemlig 

fire Udbrud Sted, i det 13de? 14de 0g 17de tre> i det 12te to og i det 

15de og 18de Aarhundrede kun eet. Men fordele vi samtlige 17 Ud¬ 

brud paa det Tidsrum af 7 Aarhundreder, gjennem hvilke de gaae, da 

3* 
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lærer man, at Hekla i Gjennemsnit har raset 2 å 3 Gange i hvert 

Seculum. Heraf bliver det da klart, at Hekla, liig Islands ovrige 

Yulkaner, maa henregnes til den 3<be blandt de af Poulett Scrope 

opstillede Classer af virksomme Yulkaner, dem nemlig, ved hvilke erup¬ 

tive Paroxysmer, ofte af stor Voldsomhed, afvexle med meer eller min¬ 

dre langvarige Perioder af ydre Uvirksomhed QPhase of prolongecl in- 

termittences) *). 

Beregner man de imellem disse 17 Udbrud liggende Hvileperioder 

(uden at tage Hensyn til, hvorlænge Udbruddene have holdt ved), saa 

erholdes efter Aldersfolgen nedenstaaende Række: 

53-48—16 -72-6 - 41-48-47—74 44—24—19—22—17—57 —73 Aar, 

som jeg, for bedre Oversigts Skyld, vil ordne efter Hvileperiodernes 

Varighed, hvorved faaes folgende Række: 

6-16-17-19-22-24-41-44-47-48-53-57-72- 73-74 Aar. 

Heraf seer man umiddelbart, hvor stor en Forskjellighed der har 

hersket i den vulkanske Virksomheds Hviletider; den korteste har be- 

lobet sig til 6 Aar, den længste mere end 12 Gange saameget eller 

74 Aar, men en Mængde mellemliggende Led sammenknytte disse to 

Yderligheder til en jævnt fremadskridende Række. Der viser sig ingen 

Forbindelse mellem Hviletidernes Længde og Udbruddenes Heftighed, 

hvad man ellers kunde havt Grund til at formode; thi den voldsomme 

Eruption Aar 1300 indtraf efter kun 6 Aars Hvile og i 1294 hffvde 

Hekla endda raset stærkt; Eruptionen af 1636, der ogsaa horer til de 

heftigere, fandt Sted efter 17 Aars Ro, hvorimod det mindre betydelige 

og kortvarige Udbrud i Aaret 1554 fulgte ovenpaa en 44-aarig Rolig¬ 

hedstilstand. Held as sidste Udbrud vil frembyde et nyt Exempel 

paa denne Anomali. 

Hekla er gjentagne Gange bleven besteget af forskjellige Naturfor¬ 

skere, og en kort Udsigt over deres Iagttagelser vil ikke være uden 

Vigtighed for mine senere Udviklinger. Forelobigt turde det ikke være 

overflodigt at bemærke, at Bestigeisen altid er skeet op ad Fjeldets 

sydvestlige Skraaning, da man drager op til dets Fod fra en af de nær¬ 

meste Gaarde, Næfrholt eller S els und, hvis Eiere gjennem næsten 

hundrede Aar have tjent de Reisende som Folgemænd. 

Det forst bekjendte Besog paa Vulkanens Top fandt Sted 16 Aar 

'“O Considerations on Volcanos etc., by Poulett Scrope. London, 1825. 
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for dens næstsidste Udbrud, idet den besteges af Ola fsen og Po vel- 

sen i Natten til den 20(lc Juni 1750*). De nævne ikke med et Ord 

det ovenfor (Pag. 19) omtalte, lavt nede paa den sydvestlige Fjeldside 

beliggende Krater, hvilket taler for, at dette hidrorer fra Udbruddet 

1766, da det — forud tilstedeværende — neppe vilde kunne have und- 

gaaet deres Opmærksomhed, paa Grund af dets Beliggenhed saagodtsom 

lige paa deres Vei. De sige: „at Fjeldet stiger trappeviis op, og disse 

Brinke eller Trapper ere, med det Overste eller Toppen iberegnet, 7 i 

Tallet". De lagde Mærke til en dyb Dal eller Kloft ned ad Fjeldets 

vestlige Side og antoge den for Sporet af den Revne, som dannede sig 

ved Udbruddet 1300 og som i Lobet af halvfemte Aarhundreder tildeels 

var bleven gjenopfyldt af nedskredne Gruusmasser. Ankomne paa Top¬ 

pen i den klare Midnatsstund, bemærkede de der ingen „Rifter", ei hel¬ 

ler „opkogende Springvande, Rog eller Ild", men fik alene en gunstig 

Ledighed til at beundre den herlige Udsigt, som et saa ophoiet Stand¬ 

punkt altid frembyder, naar Veiret er sigtbart. 

Saavidt bekjendt vare Troil med Banks og Solander de Forste, 

som besogte Heklas Top efter Udbruddet 1766; de bestege nemlig 

Fjeldet d. 24de September 1772. Af den Førstnævntes temmelig forvir¬ 

rede Beretning om dette Besog skal jeg kun udhæve Følgende: Under d^res 

Vandring op og ned ad Bjergets Skraaning, bemærkedes flere „Aabnin- 

ger" (o: Kratere): i Bunden af en af disse saaes et lidet Bjerg i Skik¬ 

kelse af en Sukkertop (altsaa en senere opdreven vulkansk Kegle) og 

fra en anden saaes Lavaen udbrudt i en omtrent 50 Alen bred Strom. 

Fjeldets Overste fandtes deelt i 3 Spidser, af hvilke den mellemste var 

hoiest. Paa Grund af den sildige Aarstid var Hekla allerede sneebe- 

dækket, men i enkelte Smaapletter var Sneen bortsmeltet af de neden¬ 

fra opstigende hede Dampe. Disse morke Pletter tiltoge i Storrelse op 

imod Toppen og omtrent 200 Alen fra denne fandtes et halvanden Alen 

vidt Hul i Sandet, hvorfra der opsteg en saa heed Damp, at de Rei¬ 

sende ikke vare i Stand til at undersøge Varmegraden med Thermometret. 

Ved at sætte dette ned i Sandet paa andre Steder, saae de det stige til 

153° F. = 67w2 C., medens Luftens Temperatur var 24° F. eller 4°* C. 

under Frysepunktet. 

I Aaret 1793 besteges Hekla af Sveinn Palsson, en ung Læge, 

♦ 

Sec deres „Kcisc igjennem I siand,“ 2den Deel, Pag. 862. 



udsendt af det daværende naturhistoriske Selskab i Kj 6 benhavn; men 

denne Gang fik han kun Lidet at see formedelst Uveir. Heldigere var 

han, da han i Aaret 1797 besteg Hekla 2den Gang i Selskab med 

3>. Thorlacius, og af hans da anstillede Iagttagelser fortjene folgende 

Opmærksomhed her: Ogsaa han vil endnu have erkjendt Spor til, at 

Bjerget er blevet spaltet mod Sydvest lige ned til Grunden (Aar 1300). 

Han bemærkede en Mængde store og smaa Kratere, af hvilke de ved 

Bjergets Fod vare dybe og skumle, liig Klofter med faste Klippevægge, 

de derimod, som fandtes paa det Overste, nemlig eet paa hver Tinde 

(3?) vare, som Kratere i Almindelighed, tragtdannede og havde lukket 

sig til i Bunden. Det storste Krater fandt han paa den midterste Tinde, 

foroven omtrent 240 Fod i Diameter og med henved 120 Fods lodret 

Dybde. I Sommeren 1793, endnu seent i August, var denne Tragt 

næsten opfyldt medSnee, men til samme Tid i 1797 næsten ganske snee- 

fri, og mener han, at det sidste Hovedudbrud har fundet Sted derfra. 

I Kraterets indvendige Vægge saaes „uddode SvovlIeier“, paa dets Rande 

opstege varme Dampe, og en susende Lyd hortes nede i Fjeldet som 

af kogende Vand. 

Mackenzie, som d. 3<Dc August 1810 besogte Hekla, siger, at 

detJiar tre adskilte Toppe, som dog ikke hæve sig meget op over 

Bjergets Masse. Over en Mængde deels gabende, deels med Gruus op¬ 

fyldte Spalter naaede han den sydligste Top, som dannede en paa nogle 

Steder neppe 2 Fod bred Ryg af Rapilli med steilt Nedfald til begge 

Sider. En dyb Huling paa den ene Side antog han for et Krater. En 

lavere liggende, meget smal,, men steilt opadgaaende Ryg forbandt 

denne Top med den mellemste og hoieste, der ogsaa viste sig at danne 

Randen til et neppe 100 Fod dybt Krater, paa hvis Bund laa en bety¬ 

delig Sneemasse, i sine ved Smeltning frembragte Huler gjennemskin- 

nende med et skjont blaaligt Skær. Ved at samle Prover af den slaggc- 

agtige Lava, fandtes nogle af dem varme, og ved at rydde Gruset noget 

tilside, kunde han neppe tage det i Haanden for Hede. Et Thermo- 

meter, nedsat derimellem lige i Overfladen, steg til 144° F. = 62^ C., 

medens Lufttemperaturen ikke engang var 4° C. Vanddampe opstege 

fra forskjellige Steder paa Toppen*). 

*) „Travcis in ihc istand of Iceland during the summer of the ycar 1810“, by 

Mackenzie, Edinburgh, 1811, Qv. 
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Den 29de August 182i blev Hekla besteget af Thienemann, som 

fandt de ovenomtalte 4—6 Fod brede Spalter opfyldte paa faa Fod nær 

og erfarede af sin Folgemand, — den Samme, som havde ledsaget 

Mackenzie — at Udfyldningen var skredet rask frem siden 1810. 

Ryggen af Fjeldet, som han siger hævede sig i tre Spidser, omgik han 

og fandt da Hovedkrateret paa den nordlige Side af den anden og hoieste 

Top O- Rets ovre Rand holdt over 200 Fod i Omfang og det forsnæv¬ 

rede sig tragtdannet nedad til en Dybde af nogle og tredsindstyve Fod. 

Sneemassen i dets Bund fandt han, ligesom Mackenzie, udhulet af 

Varmen franeden, men bemærker tillige, at denne Varme rigtignok maa 

være meget ubetydelig, da den ei har kunnet smelte den hele Snee- 

blok. Tæt udenfor Krateret var en stor Lavastrom trængt frem, som 

strakte sig ned i Dalen saa langt Oiet naaede (rimeligviis imod Vest og 

da et af de ældre Roin, maaskee det fra Aar 1300). Han omgik ogsaa 

den tredie Spidse, uden at opdage noget andet Krater. 

Den franske Expedition, som lededes af Paul Gaimard, besteg 

Hekla d. 29de Juni 1836, men fandt dens Top, paa Grund af den tid¬ 

lige Aarstid, aldeles bedækket af Snee. Denne Omstændighed, i For¬ 

bindelse med et indtræffende stærkt Sneefog, gjorde naturligviis enhver 

nærmere Undersøgelse umulig, men berettigede dog til den Slutning, at 

Vulkanen da var i en absolut Hviletilslands). 

Ved Prof. Steens trups og Forfatterens Bestigelse af Hekla 

d. 17de August 1839 hindredes ogsaa enhver noiere Undersøgelse ved 

indtræffende Taage og Sneeslud. Imidlertid erkjendte ogsaa vi Delin¬ 

gen af Heklas Overste ved en Dal eller Klo ft i idetmindste 2 Toppe, 

og kunde ret vel forfølge Fortsættelsen af denne Fordybning ned ad 

Fjeldets vestlige Side, hvor den dog var saagodtsom tilstoppet af en i 

uformelige, gigantiske Masser frembrudt Lavastrom, som udbredte sig 

forneden ved Bjergets Fod. Vi gik ovenom disse Lavaklippers overste 

Udspring og naaede, efter at have passeret flere temmelig steilt op- 

skraanende Sneeflader, Toppen af Heklas nordligste eller rettere nord- 

') Dette Udtryk: „der zweiten hochsten Spitze“ er noget ubestemt, da man ikke ret 

vel kan vide, om han mener den i Rækkefølgen anden (altsaa den midterste) og hoieste 

Top, hvilket jeg dog antager, eller maaskee den næsthdieste Top. See iovrigt hans 

„Rcisc im Norden Europas" etc., Ilte Abth., Pag. 334 seqv. 

2) Voyage en Islande et au G r o c n I a n d, sous la direction de M. Paul Gaimard; 

Physique, par j\I. Victor Lo ttin, Sec. Partic, og: Mincralogic et Gcologie, par M. E li¬ 

ge n e Robert, Pr. Partic. 
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ostligste Tinde, altsaa forbigaaende den sydvestlige Tinde, som forekom 

os lavere end hiin. Her var intet Krater, idet Toppen dannedes af en 

smal, neppe 50 Skridt lang, noget krumlobende Ryg, som dog maaskee 

turde have været den endnu tilbagestaaende Deel af Randen til et ind¬ 

styrtet Krater. Paa et eneste Punkt, omtrent en Snees Skridt fra Top¬ 

pen nede paa den sydlige Skraaning, bemærkedes en ringe Udvikling 

af hede Dampe, hvor Thermometret steg til 10° 5 ved at holdes imel¬ 

lem Lavagruset lige i Overfladen. 

• ' »■ 

/ 
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IV. Beskrivelse af Phænomenernc ved Ileklas nyeste 

Udbrud. 

FORUDGAAENDE TEGN. — UDBRUDDETS*GANG. — ASKESTOTTEN. 

JORDSKJÆLV. — HEDE KILDERS FORANDRING. 

I de nys meddeelte Skildringer af Ileklas Top, saaledes som den 

beskrives af de forskjellige Reisende, der efter Udbruddet 1766 have 

besogt denne Vulkan, vil man bemærke, at de lioie Temperaturer, som 

angives i tidligere Beskrivelser, Tro ils, Sveinn Pals s o ns og Ma- 

ckenzies, forsvinde i de senere; thi den „Varme franeden,” som efter 

Th ie nem an ns Mening skal have foraarsaget Hulingerne i den paa 

Kraterets Bund liggende Sneemasse, betegner han selv som „meget 

ubetydelig,” ei at tale om, at en lignende Virkning vilde frembringes 

ved den almindelige Jordvarme. Forst i Aaret 1839 opdages, tæt ved 

Fjeldets overste Top, en Varmeudvikling i Form af synlige Dampe, 

som, deres ringe Mængde uagtet, neppe vilde have undgaaet tidligere 

Naturforskeres Opmærksomhed, dersom de da havde været tilstede. Det 

var for mig som et Fingerpeg, der ledede Blikket ned i Heklas skjulte 

Indre, hvor den glodende Lavamasse paany havde begyndt at svulme, 

hvor de bundne Dampe udovede deres mægtige Spændkraft mod de 

omgivende faste Bjergmassers Tryk, medens de frigjorte Dampe, op¬ 

stigende fra Overfladen af den dybtliggende Lavabeholdning, allerede 

havde banet sig Vei gjennem Heklas lost sammenhobede Gruus og nu 

fremtraadte i Dagen som en begyndende Rog fra Mundingen af en 

uhyre Skorstecn — et uafviseligt Vidne om den i Dybet ulmende Ild. 

Dette tilsyneladende ubetydelige Phænomen fodte hos mig en til Vished 

grændsende Anelse om, at det ikke vilde vare længe, inden den under¬ 

jordiske vulkanske Virksomhed vilde aabenbarc sig fra det samme Punkt, 
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hvor den saa ofte tilforn reiste sine lysende Banner, og jeg vovede 

saameget hellere at udtale denne Anelse offentligt, som Vulkanen da 

havde forholdt sig rolig gjennem et Tidsrum, der kom dens hidtil 

bekjendte længste Hvileperioder meget nær. Men 5 Aar forlob, og Alt 

forblev endnu ved det Gamle; ideimindste var der i Heklas ydre 

Physiognomi — forsaavidt dette kunde erkjendes i Frastand — Intet, 

som tydede paa en uheldbringende Forandring i dens hidtilværende Rolig¬ 

hed. Forst henimod Aaret 1845 begyndte eiendommelige Veirforhold 

paa Islan ds Sonderland at vække Enkeltes Frygt for et nærforeslaaende 

Udbrud af en af de derværende Vulkaner, og alt som Aaret skred 

frem, forogedes denne Frygt* og fæstede sig med storre Bestemthed 

paa Hekla, styrket og næret af et Par andre usædvanlige Iagttagelser. 

Det er disse forudgaaende Tegn, som det bliver nodvendigt at belyse 

noget nærmere, forinden jeg gaaer over til Beskrivelsen af Heklas 

sidste Udbrud. 

Vinteren 18— skildres af Alle som en af de mildeste, der er ind- 
45 5 

truffen paa Sonderlandet idetmindste siden dette Aarhundredes Begyn¬ 

delse. Den ene Dag var blidere end den anden, og neppe belagdes 

Pytterne med lis efter Midvinter. Da Veirliget vedligeholdt denne Cha- 

rakteer igjennem hele Foraaret, begyndte Jorden alt at gronnés forst i 

April; men Forhaabningerne om en tidlig og rig Græsvæxt nedstemtes 

noget ved den gjennem hele Sommeren vedvarende Torke. Herved 

sattes Græsset tilbage paa de side Udmarker, hvorimod saavel Hjemme- 

markerne som de mere torre Enge frembåre en Græsvæxt, der stod ei 

lidet over det Middelmaadige. Torken holdt ved, begunstigende Ho- 

bjergningen, om end ei den egentlige Hos læt *), ligetil den 22<*e August, 

som oftest med nordvestlig Vind og klar Luft; men selv naar Vinden 

gik sydlig, altsaa blæste fra Soen, hvad ikke sjeldent indtraf, og selv 

naar Luften syntes opfyldt med Dunster og Himlen var overtrukken 

med Skyer, kom det dog næsten aldrig til Regn eller og denne ned¬ 

faldt i en hoist ubetydelig Grad og var kun af kort Varighed. Der var 

en vis slov Ro, en uheldvarslende Stilhed udbredt over den hele Natur, 

som uvilkaarligt paatrængte Tanken morke Anelser; især da det der- 

tillands er en fra gammel Tid nedarvet Tro, at slige milde Aaringer 

*) Thi Græsset falder bedst for Leen, naar det er vaadt, det være sig af Regn 
eller af Dug. 



skulle være Forbud paa vulkanske Udbrud — en Tro, der baade skal 

være grundet paa tidligere Erfaringer, og desuden liar vundet Ilævd 

ved oftere at fremsættes paa PræntQ. 

Det er saare vanskeligt, at danne sig en klar Anskuelse af Veir- 

ligets almindelige Charakteer gjennem en længere Periode, naar man 

ikke har noiagtige og bestemte Iagttagelser, hvorpaa man kan stotte 

sin Dom. En stykkeviis Opfatning af Naturphænomener, der ere af en 

saa foranderlig Natur som Yeirforholdene, forer let til Feilslutningcr, 

der i Almindelighed fremsættes med desto storre Sikkerhed og forsvares 

med desto storre Haardnakkenhed, jo mindre de ere byggede paa en 

fast Grundvold af ubestridelige Kjendsgjerninger. 

I Mangel af alle meteorologiske Observationer, anstillede i Ileklas ' 

Nærhed, skulde jeg derfor ikke uden Mistillid have gjengivet den oven- 

staaende almindelige Skildring af Veirligets Tilstand, dersom den ikke 

kunde nogenlunde bestyrkes ved sikkre, numeriske Data. 

I en lang Række af Aar har Landphysicus, Justilsraad Th orstens e n 

i Reykjavik anstillet daglige Iagttagelser over Thermometer- og Baro- 
# 

meterstanden, Regnmængden og Vindens Retning, og det Kongelige 

danske Videnskabernes Selskab har alt udgivet en Deel af disse Iagt¬ 

tagelser, reducerede og bragte i en for en sammenlignende Oversigt 

beqvem Form O- ' 

Skjondt det nu ingenlunde lader sig nægte, at en forskjellig Hoide 

over og Afstand fra Havet maa fremkalde Afvigelser saavel i Thermo¬ 

meter- og Barometerstanden, som og i Regnmængden, og at særegne 

Dalstrog kunne i ei ubetydelig Grad modificere Vindretningen, saa bli¬ 

ver det ikke desto mindre vist, at der i det Hele taget finder en stor 

Overeensstemmelse Sted i Veirforholdene over Islands hele sydvest¬ 

lige Parti, og folgclig ville hine Observationer, uagtet de ere anstillede 

i 15 Miles Afstand fra Hekla, være af megen Interesse ved en Untler- 

sogelse over denne Vulkans mulige Indflydelse paa Veirliget i den om¬ 

givende Egn. Da jeg ved Professor Pedersens Forekommenhed har 

') Blandt Andre af Biskop Hans Finnsen i lians Afhandling „Um mannfækkun af 

hallærum å I si an di” (Om Folkcfonnindskelse ved Uaar paa Island) i 14de Bind af (let 

islandske Literatur-Selskabs Skrifter; ogsaa udkommen særskilt paa Dansk, oversat af 

Haldor Ein ars e n, Kjobh. 1831. 

O Observationes meteorologieæ a I Jan. 1823 ad I Aug. 1837, in Islandia factæ a 

Th orstens en i o, medico. Ilafniæ, 1839, Qv. 
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erholdt de thorstensenske Observationer for Tidsrummet fra lstc Septbr. 

1844 til 1ste Septbr. 1846, reducerede og beregnede efter den samme 

Methode som den tidligere udgivne Række, bliver det altsaa dem, der 

komme til at ligge til Grund for de Sammenligninger, jeg saavel paa 

dette Sted, som i det Folgende, har at anstille betræffende Veirliget 

for, under og efter Heklas sidste vulkanske Udbrud. 

Hvad nu forst Temperaturen angaaer i det forudgaaende Aar, da 

bekræftes den ovenfor fremsatte Paastand om Luttens Mildhed at de 

nedenfor sammenstillede maanedlige Middeltal: 

1 844. September.... -j- 6, ^22 R. ♦ 

Medium 
af Aarene 1823—1«36. 

. . • -f- 6,W42 R. 

October. 2,13 - . 2,;8 - 

November .... 0,22 - . . . . 4* 0,69 - 

December. 0,35 - . . . . 1,15 - 

1845. Januar . ■7- 2,21 “ . 0,97 - 

Februar . 1,25 - . 1,64 - 

Marts. + 1,39 - • 0,95 “ 

April. 4,70 - . . . . + 1,93 - 

Mai. 7,,3 - . 5,69 - 

Juni. 7,56 - . 1 o 
r- rs 

00 • • • 

Juli. 10,27 - . 10,75 - 

August. 8,63 - . 9,27 “ 

Men end mere ioinefaldende bliver det, nadr Middelvarm 

for de 4 Aarstider, nemlig • • 

1844. E ft er a ar. + 2, "99 R. .. 

Medium 

af Aarene 1823—36. 

.. + 2,°6gR. 

1845. Vinter. 4* 1,02 - . . . . 4-1,19 - 

Foraar . “f~ 4,42 — . . • • | 2,10 — 

Sommer. 8,93 - . . 9,50 - 

hvoraf man lærer, at Varmen i Efteraaret 1844 har været 0,°33, i Vin¬ 

teren 18— 0,0n og i Foraaret 1845 den betydelige Storrelse 2, "32 hoiere 

end Middelvarmen i de samme Aarstider igjennem en Række af 14 Aar, 

hvorimod Sommeren 1845 har været 0,°57 holdere end sædvanligt. 

Med Hensyn til Lufttrykket i den paagjældende Periode, da har der 

ikke fundet nogen synderlig Afvigelse fra det Almindelige Sted, hvilket 
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fremgaaer af følgende Oversigt over Barometrets maanedlige Middelstand, 

angiven i franske Tommer: 

Medium 

af Aarene 1823—35. 

1844. September .... 27" 9,"'si .... 27" 8,"'si 

October... .... 27 7,73 .... 27 7,67 

November. .... 27 7,70 .... 27 7,9g 
0 

December. .... 27 8,73 .... 27 5,gi 

1845. Januar.... .... 27 4,33 .... 27 7,78 

Februar. .. .... 27 7,64 .... 27 5,9s 

Marts. .... 27 9,99 .... 27 7,58 

April. .... 27 9,07 .... 27 9,99 

Mai. .... 27 11,67 .... 27 10,69 

Juni. .... 27 8,51 .... 27 10,6o 

Juli. .... 27 11,68 .... 2710,26 

August ... .... 27 10,79 .... 27 9,9g 

Imidlertid, naar man beregner Middelstanden for Aarets 4 Tider, 

saa finder man, at Lufttrykket i det Hele taget har været noget slorre 

end det sædvanlige, hvilket fremlyser af følgende Tabel: 

Medium 

af Aarene 1823—35. 

1844. Efteraar.27" 8,"'41.... 27" 7,‘'"øs 

1845. Vinter.27 6,91 .... 27 6,47 

Foraar. 27 10,55 .... 27 9,n 

Sommer. 27 10,33 - 27 10,27 

Der viser sig her en vis Overeensstemmelse med Varmeforholdene, 

idet ogsaa her Foraaret frembyder den største Forskjcl, nemlig w 

hvorimod Efteraar og Vinter kun have afveget resp. 0,"'43 og 0,'"n 

og Sommeren den hoist ubetydelige Størrelse 0/"o6 fra Middeltallet af 

13 Aar. 

Betragte vi endelig Mængden af de atmosphæriske Nedslag (Regn, Snec 

og Ilagel) i Tidsrummet Ira l«tc Septbr. 1844 til 1ste Septbr. 1845, da 

findes den, angiven i danske Tommer, i efterfølgende Tabel sammen¬ 

stillet med Middeltallene af 9 Aar for alle fire Aarstider, ligesom og 

Antallet af de Dage, paa hvilke der er nedfaldet Regn, Snee eller Ilagel, 

kan sammenlignes med Middeltallet for 15 Aar: 
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Vandmængden: Regn- og Sneedagc: 

i Aarene 1829—37. i Aarene 1823—37. 

1844. Efteraar-13"2 ... 8,iei.38 ... 30 

1845. Vinter.12,2 ... 8,609.35 ... 42 

Foraar. 8,2 ... 6,479.39 ... 33 

Sommer.... 5,5 ... 5,744. 26 ... 30. 

Heraf sees da, at baade Efteraar, Vinter og- Foraar have været ei 

ubetydeligt vaadere end sædvanligt, hvorimod Sommeren, saavel med 

Hensyn til den nedfaldne Vandmængde som til Regndagenes Antal har 

været lidt mere tor end den i Regelen pleier at være. Tages Vand- 

mængden for det hele Aar, som gik forud for Heklas Udbrud, under 

Eet, da bliver den 39,"1, hvilket endog overstiger Maximum i de oven- 

anforte 9 Aar (38,'"124} med en heel Tomme; men samles Regn- og 

Sneedage til en Sum for dette Tidsrum, saa faaes 138 Dage, hvilket er 

lidet under Middeltallet for ovenstaaende 15 Aar (141). 

For nu at komme tilbage til de forudgaaende Tegn, som ellers 

have ledet Tanken hen paa et nær forestaaende vulkansk Udbrud, da 

blev det sagt, at de op ad Ileklas Overste liggende Sneepletter i Som¬ 

merens Lob havde viist sig i stadig Aftagen, og om denne Iagttagelses 

Rigtighed overbeviste jeg mig ved gjentagne Foresporgsler hos paa- 
•• 

lidelige Mænd, som daglig have Fjeldet for Oie. Man forklarede dette 

Phænomen af en stedse vovende indre Hede i Fjeldet. Men betænker 

man, hvor mild den forudgaaende Vinter og isærForaaret havde været, 

hvor sparsomt der i Lobet af Sommeren faldt Regn — som i Regelen ned- 
• • 

slaaer sig paa Heklas Overste som Snee — da har man heri en tilstrække¬ 

lig medvirkende Aarsag til den hver Sommer stedfindende Indskrænkning 

af Sneepletternes Omfang, der er en Folge af Sneens deelvise Smelt¬ 

ning for Solen, og behover derfor ikke at tye hen til Bjergets ind¬ 

vortes Varme, især da mangfoldige Exempler paa Tilstedeværelsen af 

Snee i umiddelbar Nærhed af hede Dampudviklinger have overtydet mig 

om de vulkanske Sand- og Gruusmassers iovrigt velbekjendte over¬ 

ordentlig ringe Ledningsevne for Varmen. 

Om nogen kjendelig Aftagen i deHekla omgivende, rindende eller 

stillestaaende Vande — saaledes som det skal have været Tilfældet for 

det forrige Udbrud, og som det allerede i 1839 forsikkredes mig at 

finde Sted, — har jeg denne Gang ikke kunnet opbringe en eneste paa- 

lidelig Erfaring. Men selv om en saadan Iagttagelse var gjort, havde 
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man al Grund til at betvivle Gyldigheden af en Slutning fra dette Phæ- 

nornen til en foroget indre Jordvarme, da man jo veed, at en lignende 

almindelig Virkning maatte blive den naturlige Folge af en gjennem 

flere Maaneder vedholdende Torke. Hvis derfor den So S elsvatn, 

som ifolge H. Finnsens Beretning skal have formindsket sig i2deAars 

Tid for Heklas Udbrud i 1766, er den samme, som ovenfor (Pag. 23) 

er omtalt og findes aflagt paa mit forstorrede Kort — og nogen anden 

So af dette Navn har jeg ikke* kunnet opsporge i Vulkanens Omegn —, 

da bliver luin Formindskelse let forklarlig, især naar behorigt Hensyn 

tages til Stedforholdene, saaledes som de ovenfor ere skildrede. 

Mere paafaldende fremtræder den Iagttagelse, at, da nogle Althings- 

mænd fra Nordlandet, som omtrent i Midten.af August ad Spreingi- 

sands-Veien droge tilbage til deres Hjem fra G nup ver j a-Rep, et 

Stykke Vei ovenfor Bygden fremtoge deres Compas for at orientere sig 
•• 

i Himmelegnene, — viste det (med Nordenden) omtrent i Ost, og forst 

da de vare komne længere bort fraHekla, Nord paa Fjeldene, pegede 

det mod Nord, som det skulde. Jeg benægter ikke Factum, men jeg 

betvivler paa det Stærkeste nogensomhelst Causalforbindelse imellem 

denne Magnetnaalens usædvanlige Afvigelse og Heklas en halv Maaned 

senere paafulgte Udbrud. Man har under andre Vulkaners energiske 

Virksomhed iagttaget ikke blot dermed sammenhængende electriske Luft- 

phænomener, men ogsaa samtidige magnetiske Perturbationer, men noget 

Exempel paa, at saadanne skulde være gaaet forud for en Vulkans Ud¬ 

brud, er mig ikke bekjendt. Saalængc man derfor kan paavise langt 

simplere og nærmere liggende Aarsager til en isoleret Erfaring, som 

den ovennævnte, er man ikke berettiget til at sammenknytte den med 

den i Heklas Indre ulmende vulkanske Kraft. Jeg skal ikke henskyde 

mig under Muligheden af, at den observerede store Afvigelse af Mag- 

netnaalen kunde beroe paa en af de sædvanlige Nykker, som simple 

og slet forarbeidede Compasser gjerne lide af, saasom Vedhængning 

paa Tappen formedelst Rust eller en ved hygroscopisk Indsugning for¬ 

oget Tyngde etc., —- men vil kun gjenkalde i Erindringen, hvor stærkt 

den i Island saa almindeligt udbredte, augitiske og meget jernholdige 

Lava indvirker paa Magnetnaalen — en Indvirkning, som snart 

medforer en vestlig, snart en ostlig Misviisning, som kort sagt al¬ 

deles forstyrrer Jordlegemets efter bestemte- Love virkende Magnet- 
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kraft O- For blot at anfore et Exempel, da iagttog jeg den 31te Juli 

1846 i Nærheden af Tor fa-Joklen, Oslsydost for Hekla, en vestlig 

Afvigelse af Compasset paa omtrent 70° fra det sande Nord, men mang¬ 

foldige Gange ellers har jeg havt Leilighed til at overbevise mig om 

dette Redskabs Upaalidelighed i Nærheden af vulkanske Producter 2). 

Hvor sandsynligt bliver det da ikke, at liiin Iagttagelse er anstillet under 

Indflydelsen af et Roiri eller blot af et enkelt Stykke Lava. Det Paa¬ 

faldende derved opløser sig da i en almindelig og velbekjendt Erfaring, 

og Compassets senere Retviisning, efterat det var bragt udenfor den 

fremmede Paavirkning, er da med det Samme forklaret. 

Endnu mere paafaldende, men vanskeligere at forklare end den 

foregaaende, er en Iagttagelse, for hvis Rigtighed jeg borger, og som 

med storreRimelighed kan sættes i Forbindelse medHeklas siden ind¬ 

trufne Eruption. Allerede i Begyndelsen af August, omtrent ved den 

4de og 5tc, bemærkedes paa de ostligere Gaarde i Rångårvaljla- 

Sveit, nemlig paa Rau&nefsstabir og omliggende, en næsten plud- 
* 

selig Aftagen i Kreaturenes, navnlig i Faarenes, Malkning, og det i den 

Grad, at hvor man for fik 3 Spande Mælk, erholdtes nu kun 1. E11 

• 

Allerede Contre-Admiral Lowenorn har udhævet denne Magnetnaalens Upaalide¬ 

lighed paa og i Nærheden af Island, godtgjort blandt andet ved Iagttagelser af ,Capt. 

Mi nor, som har indlagt sig saa store Fortjenester ved Opmaalingen af de islandske 

Kyster. Det er ikke blot de nyere Lavaer, som foranledige den, men ogsaa ældre vul¬ 

kanske og platoniske Dannelser, saasom Okiten, Basalten og Fl. Ubevægeligheden af 

et daarligt Coinpas i ukyndige Folks Hænder maa ogsaa i ikke ringe Grad foroges ved 

den i Island herskende betydelige Inclination af Magnetnaalen, der efter Lottins Ob¬ 

servationer udgjdr for Reykjavik 77°, for fn'ng vellir 76°4'2, for S el sund 76°40'7, 

og for H ek 1 a 97°22'7.— „Voyage en Islande etauGroenlan d,“ etc., sous la direction 

de M. Paul Gaimard; -- Physiquc, par Al. Victor Lottin, pr. partie, Paris 1838. 

2) At Misviisningen tiltager, jo længere man kommer mod Vest, erbekjendt nok, og 

Tilvæxtcns Regelmæssighed er end yderligere godtgjort ved Anvendelsen i utallige Cours- 

beregninger. Islandsfarerne ggae i Regelen ud fra 2J Stregs Alisviisning (28°7'5,) i Nord 

for Orken-Oerne og antage, at den stiger for hver Længdegrad, man kommer 

vestligere. Grønlandsfarerne, som holde sig paa lavere Breder, regne 29° Alisviisning 
•• M 

paa Længden af Orken-Oerne og lægge 2° til for hver 5° vestligere Længde (Vide: 

Graah, Beskrivelse til det voxende Situations-Kort overden vestlige Kyst af Gron- 

land, Kjob. 1825). Alen at locale Indvirkninger paa Island forstyrre denne Regel¬ 

mæssighed, sees af Lottins Observationer i Juni og Juli 1836: Alagnetnaalens Declina- 

tion har han for Reykjavik bestemt til 43°14' Vest, efter et Middeltal af 76 Observa¬ 

tioner, hvorimod han for Geysir, 1°45' østligere, har fundet den liig 45°50/ (24 Obs.) 

altsaa 2°36' starr e end hist. Bestemmelsen af Deel i nationen paa førstnævnte Sted kom¬ 

mer vistnok Virkeligheden temmelig nær, hvorimod den paa sidstnævnte Sted turde have 

givet et Resultat, som er c. 3°,5 for stort. Det bor iovrigt ikke forbigaaes, at Lo ttin 

selv indrømmer og angiver Grundene til Observationernes Upaalidelighed. 
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lignende Erfaring- gjordes ogsaa herimod Midten af August paa Vatns- 

dalr (beliggende i en Kloft Sydvest for 3>riliyrningr) kun med den 

Forskjel, at Formindskelsen her ikke indtraf i saa stærkt et Forhold, 

inen dog ogsaa viste sig meget kjendelig paa Koernes Malkning, — 

rimeligviis fordi disse findes her i et stdrre Antal og deres Mælk des- 

aarsag holdes bedre skilt fra Faaremælken, end Tilfældet almindeligt 

er hos Bonderne. Tor det være mig tilladt at yttre nogen hypothetisk For¬ 

klaring af dette mærkelige Phænomen, da skulde jeg være tilboielig til at 

sbge Aarsagen dertil i en, Hcklas vulkanske Udbrud forudgaaende, almin¬ 

delig Exhalation af sure Dampe fra det ostlige Terrain — netop det, 

hvor Jordens indre Varme mest nærmer sig Overfladen; maaskee vil 

denne Hypothese vinde i Styrke, naar jeg senere kommer til at omtale 

den chemiske Beskaffenhed af de fra Hekla og det nyeste Roin i 

Mængde udstrømmende Dampe. 

Disse vare de Erfaringer, hvis forskjcllige Værdi som Forbud paa et 

nærforestaaende Udbrud af Hekla jeg onskede at faststille, inden jeg 

skred til Beskrivelsen af selve Udbruddet. Men lad mig endnu med et 

Par Ord omtale nogle Iagttagelser, som ligge fjernere i Tiden end 

enhver af de Foranforte, og som ikke fortjene at forbigaaes her, om 

jeg end ikke vover med Sikkerhed at paavise en stedfindende Sammen¬ 

hæng imellem dem og den Vulkan, som nu beskjæftiger os. 

Beboerne af Rån-gaadalene, som aarligt drage tilfjelds for at 

besoge deres Sommergræsgange oppe mod Torfa-Joklen, ville have be¬ 

mærket, at de derværende Dampudviklinger og Thermer (i Reykja- 

Dalene) i de senere Aar have tiltaget baade i Antal og i Styrke, og 

man drog endog deraf den trostende Slutning, at Hekla nu ganske 

skulde være traadt i Ilvilestand, idet den underjordiske Hede nu skulde 

linde tilstrækkelig Afledning gjennem Rogdalenes utallige, med den ydre 

Almosphære communiccrende Kanaler og altsaa bortledes fra Hekla. 

Forholder denne Iagttagelse sig rigtig, hvad vi ikke med skjellig Grund 

kunne betvivle, saa bliver det vistnok mere overeensstemmende med 

Katuren, at gjore en fra den nysanfdrte aldeles afvigende Slutning, idet 

man siger: Er der nogen Forbindelse imellem liiint bstlige, hditliggende 

Terrain og Vulkanen Hekla paa den vestlige Grændsemuur mod Lav¬ 

landet, da maa en fordget Udvikling af varme Dampe tyde paa en Til¬ 

nærmelse af den underjordiske Hede udad mod Overfladen, altsaa gjore 

Faren for et vulkansk Udbrud saa meget stdrre, som den Modstand, et 

4 
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saadant har at overvinde af de overliggende Masser, e-r bleven ringere 

ved disses Gjennemtrængning alf Varmen. 

Meer eller mindre stærke Jordskjælv have gjerne været Forlobere for 

tidligere Udbrud, men denne Gang mærkedes ikke det Ringeste. Det synes 

da som om en gjennem en Række af Aar fortsat Udvikling af hede Dampe 

fra det underjordiske Lavaleie gradviis har losnet den iforveien alt kun 

svage Sammenhæng i de overliggende Lag og derved har formindsket 

deres Tryk til den Grad, at de indesluttede Dampes Spændkraft endelig 

formaaede at beseire det og saaledes aabne Udvei for et vulkansk Ud¬ 

brud, uden forst at robe deres Anstrengelser ved gjentagen Rystelse 

af den bedækkende Jordskorpe i videre eller snævrere Omkreds. Det 

er ovenfor bemærket, og vil senere blive bestyrket, at det især 

er Islands sydvestlige Deel ud imod Reykja-Næsset, som er udsat 

for de fra Hekla udgaaende Jordskjælv: det er derfor omvendt igjen 

tilladt, at slutte fra disse til en foroget eller dog forandret Virksomhed 

af de vulkanske Kræfter i Ileklas Indre, — eller rettere i den dybt 

under Fjeldet tilstedeværende, stærkt ophedede og for en uhyre Spæn¬ 

ding udsatte Lava beholdning, — selv naar Vulkanens Ydre tilsynela¬ 

dende er roligst. Og i den Henseende maa jeg da henlede Opmærk- 
28 

somheden paa Aaret 1829. Medens Vinteren 18— i hele Europa var 
29 

temmelig streng, herskede i Island (o: paa Sonderlandet) en saadan 

Mildhed, at man neppe fik Snee eller lis at see. Den 21 ^ Februar og 

om Natten til d. 22de fbltes paa hele Sonderlandet en Jordrystelse, som 

gjentog sig de senere Dage i flere, men svage Stod. I de Hekla 

nærmest liggende bebyggede Egne anrettedes betydelig Skade, idet 6 

eller 7 Bondergaarde skulle deels være indstyrtede, deels meget be¬ 

skadigede *)• Jeg seer heri et mislykket Forsog af den vulkanske 

Kraft paa at gjennembryde de overliggende Masser paa det Sted, hvor 

det saa ofte tilforn var lykkedes o: i Hekla; — Jordskorpens Sam¬ 

menhold var dengang endnu stærkt nok til at holde Stand mod de op- 

advirkende Dampes Spænding. 

Da submarinske Vulkan-Udbrud tidligere have fundet Sted udenfor 

Islands Kyster til samme Tid Hekla har raset, navnlig ved Reykja- 

Næsset omtrent i Retningen og Afstanden af de saakaldte blinde Fugle- 

/ 

*) Hoffs Chronik der Erdbebcn und Vulcan-Ausbiuche. Gotha, 1840. 
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skær, og der saalcdes rimeligviis hersker ct Slags Forbindelse imellem 

delte submarinske Terrain og den ovennævnte Vulkan, turde det maa- 

skee ikke ansees overflødigt at bemærke paa dette Sted, at man i Aaret 

1: 30, d. 13^c Marts (efter Andre d. 13<ie Juni) har opdaget en af Ha¬ 

vet opstigende Rog i Nærheden af hine Skær. Allerede d. 25de Marts 

skal dette Phænomen have ophort at vise sig*). 

For Fuldstændigheds Skyld skal jeg her endnu anfore et Par senere 

indtrufne Jordskjælv, som ere bemærkede paa Sonderlandet. I Aaret 

1838, Natten imellem d. Ilte og 12te Juni omtrent imellem Klokken 

1—2, foltes omkring Or eb ak saa stærke Jordstod, at Beboerne nær 

vare flygtede ud af deres Huse og adskillige af disse toge Skade; flere 

svagere Jordrystelser sporedes i'Lbbet af Ugen, men om Søndagen 

d. 17de indtraf et stærkt Stod. Under mit Ophold i Reykjavik i 

Aaret 1839 vækkedes jeg om Morgenen Kl. 4 d. 28de Juli af et ha¬ 

stigt forbigaaende Jordskjælv, som lidt efter paafulgtes af et svagere; 

Luften var stille, Himlen bedækket. 

Det torre Yeirlig, som herskede gjennem største Delen afForaaret 

og Sommeren 1845 i Heklas nærmere Omgivelse, afløstes d. 22de Au¬ 

gust af Regn, som med faa Afbrydelser vedvarede hele denne Maancd 
w 

ud og saaledes standsede Hobjergningen. September begyndte med 

tyk Luft og stærkt bedækket Himmel, hist og her nogen Støvregn; over 

de fleste Steder rugede en dosig Stilhed, hvor ikke en svag Luftning, 

vaklende imellem Syd og Vest, fremkaldte en ringe Bevægelse i Atmo- 

sphæren. Saaledes var ogsaa Vcirligets Charakteer Tirsdagen ,d. 2den 

September, da Ilekla, efter 79 Aars Hvile — den længste Hvilepe¬ 

riode, den nogensinde har havt — begyndte sit 18de Udbrud. Mørke, 

lavthængende Skyer tilhyllede alle Fjelde for Beboerne af den vidt¬ 

strakte Bygd omkring Hvit-Anens, 3>iors-Aaens og Rång-Aaerncs 

Bredder, da Adskilliges Opmærksomhed blev vakt ved omtrent KL 9 om 

Morgenen at hore den tunge, disige Luft gjenlyde af dumpe Knald, 

som syntes at udgaae fra de ostlige Fjelde, idet man paa enkelte Ste¬ 

der tillige sporede en ubetydelig Jordrystelse. Medens Mange i den 

samme Stund færdedes tilfods og tilhest i det Frie uden at bemærke 

det Mindste, vare der Andre, som antoge Drønene for fjerne Tordenskrald, 
•• 

og atter Andre, som frygtede Nærmelsen af en heftig Storm fra Osten, 

Hoffs Chronik der Erdbeben etc. 

4* 
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fordi denne pleier at bebudes ved Bulder imellem de ostlige Fjelde, 

skjondt aldrig med saadan Larm som denne Gang. Men Dronencs 

regelmæssige Paahinandenfolge —- omtrent som de hores i denne Bygd 

ved Vintertid, naar Havets stærke Brændinger bryde sig paa Kysten — 

bragte snart Nogles bange Anelse til Vished: at det var fra Hekla, 

disse Dron udgik, og at altsaa et nyt Udbrud af denne Vulkan truede 

Omegnen med Fordærvelse. Medens Formiddagen forlob, for de oven¬ 

nævnte vestlige og sydlige Bygders Beboere under ængstelig Henskuen 

mod den Himmelegn, hvor Hekla med omgivende Fjelde vare indhyl¬ 

lede i Morke, udbredte mere umiskjendelige Virkninger af det paabe- 
•• 

gyndte Vulkan-Udbrud allerede Skræk og Ødelæggelse over andre Egne 

af Landet. I Kystbygden, som ligger omtrent i Ostsydost for Hekla, 

saae man omtrent Kl. 10 en dunkel Sky hæve sig over Fjeldene imel¬ 

lem Vest og Nordvest, og tillige hortes en usædvanlig Bragen ogDundren 

fra sammeKant. Kunde man her endnu være i Tvivl om hvad der var 

paafærde, saa maatte denne forjages, da Skyen, som efterhaanden havde 

udbredt sig over hele Himlen, omtrent Kl. 11 begyndte at udsende en 

tæt Regn af graaliggule Scorier i Gjennemsnit af et Rævehagls Stor- 

relse. Til samme Tid udbredte sig et tiltagende Morke i de Egne, over 

hvilke Skyen udladede sit Indhold; ved Middagstid var det som den 

morkeste Vinternat, saa at man neppe kunde see en Haand for sig og 

derfor maatte tænde Lys paa Gaardene, og med Nod kunde Folk, som 

overraskedes af Gruusfaldet ude paa Marken, finde hjem til deres Boli¬ 

ger. Efter en Times Forlob begyndte det igjen at dæmre, som naar 

Morgenen gryer efter Nattens Morke, men forst henimod Kl. 3 var dét 

igjen blevet lyst som for. Det storre graalige Gruus vedblev at ned- 

regne i en Times Tid, saa at det paa tor Jord kom til at ligge £ Tomme 

tykt; derefter nedfaldt et vulkansk Sand, sort af Farve med en svag 

staalgraa Giands, og ikke saa let som det tidligere Gruus, der kunde flyde paa 

Vand. Denne Sandregn vedholdt, skjondt aftagende i Styrke og efter¬ 

haanden overgaaende i en finere sort Aske, hele d. 2den Septbr., Nat¬ 

ten til d. 3die og denne Dags Formiddag, saa at Jorden om Middagen 

d. 3die Septbr. paa nogle Steder var bedækket af et 1—-11 Tomme tykt 

Lag af Gruus, Sand og Aske. Det var især paa de overste Gaarde i 

Skaptårtunga og paa „Sidena, — her navnlig paa Kirkjubær og 

8—10 af de nærmeste Bondergaarde, — hvor Nedfaldet var saa bety¬ 

deligt, hvorimod det alt var meget ringere Osten for Geirlands-Aaen, 



i Fljotsh verfifi og- i den sydlige Deel afLandbrot, ja paa de syd¬ 

ligste Gaarde af Mefi alland er Vulkan-Udbruddet den forste Dag neppe 

engang blevet bemærket. 

Lige paa den modsatte Side af Hekla, i Biskup stungur*), ud¬ 

bredte sig i Formiddagstimerne et lignende Morke, skjondt der ikke 

nedfaldt mindste Aske over denne Egn. I Fdrstningen antoge Bowlerne, 

at en Solformørkelse forestod, og Flere eftersaae i deres Almanak, om 

en saadan ogsaa var angivet der. Men nei! Da de omtrent til samme 

Tid bleve opmærksomme paa de gjentagne dumpe Knald, saa troede 

Nogle, at det var Torden, medens Andre i Nærheden af Geysir antoge, 

at det var denne og omliggende Springkilder, som bleve urolige: 

begge Formodninger bevise, at Knaldene ei kunne have været meget 

stærke. Det indtrufne Morke er let at forklare af Egnens Beliggenhed 

for Hekla. Da, som vi alt have seet og siden vil blive ndiere udvik¬ 

let, Heklas forste Udkasteiser ere gaaede omtrent Ostsydost hen over 

Landet, samlede og bortforte af Vinden i en mork Sky, og Solen imel¬ 

lem Kl. 9 og 12 netop gaaer fra Sydost om til Syd, saa maa dennes 

Lys i disse Timer være blevet unddraget hiin Egn, som just ligger i 

nordvestlig Retning for Hekla. Der herskede altsaa en virkelig Sol¬ 

formørkelse — kun ingen af dem, der ere forudberegnede i Almanaken. 

Forundres man over, at Vulkanens forste voldsomme Udbrud ci har 

været ledsaget af stærkere Brag, end at de hist kunde blive aldeles 

ubemærkede, her antages for en fjern Torden og der for det sædvan¬ 

lige dumpe Bulder, som gaaer forud for Geysir s Spredninger, — saa 

maa Forundringen stige, naar man erfarer, at de desuagtet ere horte 

næsten samtidigt i Landets mest fjerntliggende Egne. Beviser dette 

ikke en forskjellig Forplantningsmaade for Lyden af disse Detonationer ? 

Dronene, som meer eller mindre utydeligt ere horte i de Vulkanen om¬ 

givende Bygder, ere rimeligviis forplantede gjennem Luften; hvad man 

derimod har hort paa fjerne Udkanter afOcn, er ledet derhen igjennem 

faste Legemer, ved Jordskorpens sammenhængende Lag. Medens Ud¬ 

brudsdagen forbigik i Reykjavik uden nogetsomhelst Paafaldende, 

troede man i Kirkjuvogr, neppe 6 Mile derfra imod Sydvest, at der 

fandt en Kanonade Sted i Reykjavik, og ved Grindavik, som lig¬ 

ger endnu sydligere, bleve Hestene sky c af Bulderet. Lignende dumpe, 

*) Det bor ikke lades ubemærket, at der her blæste en temmelig stærk Nordenvind. 
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ulydelige Brag liortes ved Krisuvik Sonder paa og ved „Stap pen'4 

under Sneefjelds-Joklen, hvor man antog, at en Hval var kommen 

paa Grund og nu laa og pladskede paa Klipperne. Endvidere liortes 

Drdnene — næsten overalt i Førstningen antagne for Torden — paa 

Brjånslækr i Bardestrands-Syssel, i Patriksfjord og flere Ste¬ 

der paa Yesterlandet, — paa Glaumbær i Skagafjord, paa Handels- 
• • 

pladserne i Ofjord og Skialfandibugt og flere Steder paa Nordlan¬ 

det, endog paa Lån ganes, Landets yderste Pynt imod Nordost. Ja 

paa den henved et halvt Hundrede Mile fjerne Grimso, som ligger 

eensomt i Havet udenfor Islands Nordkyst, bemærkedes, — dog forst 

om Eftermiddagen Kl. 3, — gjentagne Knald, som der antoges for Skud 

fra de i det omgivende Farvand krydsende franske Kuttere. Fra Ost- 

kysten af Island mangle mig alle Efterretninger om Udbrudsdagen; 

dog skal jeg ikke undlade her at omtale en Erfaring, som, skjondt den 

egentlig tilhorer Udbruddets senere Periode,, fortjener sin Plads paa delte 

. Sted, fordi den bekræfter de nys anforte Exempler paa Drønenes sær¬ 

egne Forplantningsmaade: Ifolge paalidelig Meddelelse fra Biar nanes 

ved Hornefjorden paa Islands Sydostpynt, har man der, medens 

Udbruddet varede, flere Gange hort stærke Dron paa Dage, da lidet 

eller intet er hdrt dertil i den Hekla nærmest omgivende Bygd. Som 

et yderligere Beviis for Drdnenes Svaghed under Udbruddets forste Ti¬ 

mer maa jeg endnu anfore, at man paa Yatnsdalr, neppe 4 Mile fra 

Hekla, hvor der blæste en stærkere, i Kloften sammenpresset Sydvest- 

Yind end paa Sietlandet udenfor, maatte gaae i Læ af Husene for ret 

at kunne hore Noget. 

Ligesaa ubestemt og utydeligt Dronene lode sig hore i Ileklas 

nærmere Omgivelse, ligesaa ringe og hastigt forbigaacnde har det Jord- 

skjælv været, som fandt Sted i Udbrudsdieblikket. Slet ikke bemærket 

i stdrre Afstande fra Vulkanen, ja selv ikke paa flere Punkter i dens 

Nærhed, skildres det paa de laa Steder, hvor man med Vished har fdlt 

det, som et lidet Ryk eller pludseligt Stod (rimeligviis lodret opad). 

Kun ved Raubn e fs s tabir vil man have bemærket 2(Ic, hurtigt paa 

hinanden folgende Jordrystelser, og paa enkelte Steder i stdrre Nærhed 

af Vulkanen skulle Jordskorpens Svingninger endog have gjentaget sig 

3 til 4 Gange. Skal jeg aflægge Grændserne for dette Jordskjælvs Ud¬ 

bredelse efter de Oplysninger, jeg har kunnet indhente, da strække de 

sig i Retningen mod Sydvest længst bort fra Hekla, nemlig til en Af- 



stand af omtrent 6 Mile, hvorimod de, hvad enten man mod Nord nær- 
• • 

mer sig'Vulkanens geographiske Brede eller mod Ost dens geographiske 

Længde, drage sig ind imod den indtil en Nærhed af 2 å 3 Mile. Det 

er saalcdes slet ikke bemærket paa Stori-Niipr, ikke fuldt 3 Mile 
•• 

VNV. for Hekla, og Alt hvad der ligger Osten for Heklas Meridian 

— forsaavidt Talen er om Bygden — er slet ikke blevet paavirket af 

Rystelsen. Men om ogsaa Jordskjælvet er ophort at fornemmes med 

Sikkerhed ved den nys angivne halvelliptiske Grændselinie, saa strakte 

sig dog de Zittringer, som under Udbruddets Paroxysmer, og navnlig 

den forste Dag, ledsagede de stærkere Dron, ud over et meget storre 

Terrain, længst dog i sydvestlig og vestsydvestlig Retning over imod 
•• 

de Fjelde, som begrændse 01 fus-Dalen mod Vest. Tvivlsomt bliver 

det endnu, om ikke disse Zittringer, for hvilke man aldrig var i Stand 

til at angive nogen Varighed eller nogen bestemt Retning, ligesaa meget 

bor tilskrives Luftens Bevægelse, som Jordens. De senere indtrufne, 

tydeligere markerede Jordskjælv skulle paa sit Sted blive Gjenstand for 

nærmere Omtale. 

Idet jeg atter optager Traaden i min Beretning om Udbrudsdagens 

Begivenheder, maa jeg for det Fblgendes Skyld lægge Vægt paa den 

Omstændighed, at Dronene sagtnedes meget, efterat et Par skrækkelige 

Brag havde ladet sig hore omtrent i Middagsstunden; men da de i Ef¬ 

termiddagstimerne kom igjen med fornyet Styrke, saa at de lod som 

om den ene Kanon alfyredes efter den anden med nogenlunde regel¬ 

mæssige Ophold, og da Luften omkring Hekla ved det Lav Kl. 3 kla¬ 

rede noget op, da kunde man ikke længer være i Uvished om hvad der 

var hændet, thi nu fik man at sec, hvorlunde en mdrk Askestolte ud¬ 

slyngedes fra Bjergets Top, af og til gjennemfaret af pludselige Lys¬ 

glimt, og foroven, — hvor den ligesom sammensmeltede med del lysere 

Skylag, paa hvis Grændser Delenes hastige opstigende Bevægelse især 
•• 

blev synlig, — hældende sig mod Osten ud over de derværende Ubyg¬ 

der. Men ved Tusmorkets Indtrædelse henimod Kl. 7£, da endnu eet 

Dron, voldsommere end alle de foregaaende, satte baade Mennesker og 

Kreature i Skræk*-'), kom Gjenskinnet af Fjeldets glodende Indre tilsyne 

*) Endog Hundene, disse selskabelige Dyr, hvis hele Tilværelse er knyttet til Menne¬ 

skeslægten, og som i Forbigaaende sagt udgjorc en ei ubetydelig, men heller ikke alde¬ 

les unyttig Deel af de islandske Ganrdes Besætning, — sogtc ikke naturlig Beskyttelse 

hos deres lluusbondcr, men flygtede hylende fra Land-Sveitcn Sonder paa til Distric- 

tet Hol terne, hvorfra de forst cn Uges Tid senere vendte tilbage til deres Hjem. 
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i de afAabningen udstrømmende Dampe, det var som om en stedse vo- 

xende Flamme skod sig ud fra Fjeldets Top, store lysende Klippeblokke 

boltrede sig op og ned i dette rædsclfulde Baal, og i Aftenens Mørke 
* * 

saaes en Ildstribe af den udstrømmende Lava langs ad Held as vestlige 

Side, lige ned til Lavlandet. 

Ved den forste pludselige Sprængning af Fjeldet maae betydelige 

Masser af slaggeagtig Lava være. bievne omslyngede til alle Sider; & 

thi, skjdndt Askestotten, saasnart den blev synlig, viste sig skarpt be- 

grændset mod Vest og hældende stærkt Oster over, forte dog Vand¬ 

lobene paa II c k l a-Fjeldryggens vestlige Side Gruus og Slam med sig 

i Mængde. Den vestlige Rang-Aa ebbede forst noget nede i Bygden 

omtrent midt paa Dagen, — rimeligviis en Folge af Standsningen af 

dens Tillob ved de derover udslyngede Scorier, Sand- og Askemasser; 

men om Eftermiddagen kom den saaledes i Væxt, at den blev ufor 

overalt, og med en Fart, som i det stærkeste Tobrud, forte den en 

saadan Masse af Scorier og Slam med sig, at den ellers klare Aa nu 

var som et tykt Dynd at see til. Tillige var dens Vand saa hedt, at man 

ikke kunde taale at holde Haanden deri, og paa flere Steder kastedes 

Foreller i hundredviis døde paa Land, hvilke ved nærmere Undersø¬ 

gelse viste sig at være næsten halvkogle. Aacns Væxt og Varme var * 

deels en Folge af den pludselige Smeltning af de op ad Heklas Sider 

— især den nordlige — liggende Sneemasser, deels af de glodhede 

Scorier, som nedfaldt i dens ovre Tilstrømninger, og kunde man i dis¬ 

ses Nærhed see dybe Furer, som de nedstrommende Vande havde ind- 

skaaret i Gruset, ligesom og Varmen robede sig ved den tykke Damp, 

der saaes at hæve sig fra Aaens ovre Forgreninger. Men allerede 

samme Dags Aften var Vandet igjen sunket saa meget, at Aaen kunde 

rides paa de sædvanlige Vadsteder. Ved Rang-Aaens Væxt opstæm- 

medes de mindre Sidebække, idet hiins svulmende Vande traadte op i 

disses Mundinger, hvor liden eller ingen Niveauforskjellighed fandt Sted 

imellem dem og Hovedaaen. Saaledes steg f. Ex. Hofda-Bækken, der 

ordentligviis kun naaer en Hest til lidet ovenfor Anklerne, i Nærheden 

af sit Udlob til en saadan Høide, at Næfrh olts-Bonden, da han fra 

Svinha gi red tilbage til sit Hjem, kom paa Svom deri med sin Hest. 

Ogsaa i 3>iors-Aaen saaes ikke lidet Gruus, for en stor Deel kommende 

fra Tungna-Aaen i Nord for Ilekla; men denne rivende Flod forte 
•• 

det snart tilsdes, hvor det opskylledes paa O reb aks Strand og i den 
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endnu vestligere 5 o ri aks-Havn, overeensstemmende med den gængse 

Strømsætning. 

Ovenfor er allerede fortalt, at det paa Udbrudsdagen var næsten Vind¬ 

stille i Bygden omkring Hekla, dog paa nogle Steder en svag og 

ustadig Luftning af Syd eller Sydvest. Imidlertid viser Askestottens 

Hældning mod Ost og Retningen af det fra den udsendte Grutis- og 

Askefald, at der i Luftens hoiere Regioner maa have hersket en nord¬ 

vestlig Vind, hvis Styrke — maaskee foroget ved den pludselige Udslyng¬ 

ning af en enorm Masse stærkt ophedede, meer eller mindre smaadeelte 

Scorier — fremgaaer af flere mærkelige Erfaringer. I Begyndelsen af 

September ere allerede mange af Islandsfarerne under Hjemgaaende; 

flere af dem befandt sig d. 2den og 3die September 1845 i Nærheden af 

Færoerne, Shetlands- og Orkenoerne med nordvestlige Vinde, 

og overfaldtes der paa forskjellige Steder af Askeregn, til Skibsfolke¬ 

nes store Forbauselse, da de vare uvidende om Aarsagen. Det forst 

bekjendt bievne, herhen horende Factum er Folgende 9: Sluppen Helena, 

Capitain J. C. Larsen, havde d. 2<*en Septbr. Kl. 12 Mdg. befundet 

sig paa 60°58/N. B. og 9°43'V. L. for Greenwich, hvorpaa, efter 

Skibsjournalens Ord, „Kl. 9 Aften en svær Taagebanke kom drivende, 

saa Sluppen og Seilene bleve ganske belagte med Aske“ (altsaa 12 Ti¬ 

mer efter Udbruddets Begyndelse). Det blæste en stiv Kuling af NV. 

og NV. t. V., som i det næste Etmaal bragte Skibet under 61°7'N. B. og 

5°3'V. L., hvor det altsaa befandt sig i Middagsstunden d. 3die Septem¬ 

ber. Ifolge heraf bliver Skibets sandsynlige Plads d. 2den Septbr. Kl. 9 

Aften paa 61°1|'N. B. og 7°58' V. L. (o: næsten Længden af Færoerne), 

hvilket giver en Afstand af c. 92 Mile fra Hekla. Da Længdeforskjel- 

len imellem dennes) og Skibets nysanforte Plads belober 11°44', hvilket 

svarer til en Tidsforskjel af 46'56", saa s^er man, at Asken fra Hekla 

i 12 Timer mindre end 46'56" har tilbagelagt 92 Mile, altsaa har havt 

den betydelige Hastighed af over 8 Miil i Timen. — Omtrent til samme 

9 Meddeclt af Prof. Forchhammer i „Ovcrsigfr over det Kgl. danske Videnskaber¬ 

nes Selskabs Forhandlinger etc. i Aaret 1845“, Nr. 7. 

'O Da Ileklas geographiske Længde forhen er angiven fra K'j oben li av ns [Meri¬ 

dian, bliver det nødvendigt at bemærke, at Greenwich ligger c. 12°34' vestligere end 

Kj 6 benhavn, hvilken Forskj el folgelig maa fradrages, for den for Hekla aniorte 

Længde kan sammenlignes med de oyenstaaen.de. 
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Tid, d. 2Jcn Septbr. K. 8-J Aften, fik Skonnerten Anna Charlotte 

Aske paa Dækket med byget Vind af NNV. paa Hoiden af Slie ti ands¬ 

oerne. Samme Dags Middag havde Skibet befundet sig paa 60°4'N. B. 

efter Solobservation (60°9' efter BestikJtetJ og 3°31' Y. L. og efter 

dets senere havte Fart og Cours var dets Plads til hiint Klokkeslet om 

Aftenen under 60°25'N. B. og 3°52/ V. L., altsaa 36' lavere og4°7' ost- 

ligere end detForegaaende eller omtrent 124 Mile fraHekla. Længde- * 

forskjellen imellem dette Sted og Hekla bliver altsaa 15°50', hvilket 

giver enForskjel i Tiden af U‘3'20", hvoraf man lærer, at Vinden i 11 

Timer og 3 Qvarteer mindre end 1 Time og 3 Minutter har fort Asken 

124 Mile bort, det er med en Fart af næsten 12 Miil i Timen. — Endnu 

sydligere og ostligere i Farvandet end begge de Foregaaende befandt 

sig Kuffen Johanne, Capitain Duhn, da Asken nedregnede paa den i 

saadan Mængde, at alle Gjenstande paa Dækket bleve overtrukne med 

et sort Stov og de vagthavende Folk sværtedes i Ansigtet. Dette ind¬ 

traf d. 3<ke Septbr. om Morgenen Kl. 5 Slet, under en jævn Brainseils- 

kuling af NY. Den foregaaende Aften havde man peilet Fyret paa 
•• 
Orkenoerne i YNV. \ V. pr. Compas og gisset sig 2J Miil af, og efter 

den om Natten styrede Cours befandt Skibet sig i liiin Morgentime paa 

59°5'N. B. og 1°35' V. L., det er: i en Afstand af circa 140 Mile fra Hekla. 4 

Da en Længdeforskjel af 18° 7' (imellem Hekla og Skibets Plads) sva¬ 

rer til en Tidsforskjel af lh 12° 28", saa maa denne Storrelse trækkes 

fra de 20 Timer, som forlob fra Udbruds-Oieblikket til Asken nedfaldt 

paa det omhandlede Sted, og man faaer da ud, at Asken har tilbagelagt 

en Distance af 140 Mile i circa 18 Timer 47£ Minut, altsaa med en 

Hurtighed af omtrent halv ottende Miil i Timen. Det er ikke uden In¬ 

teresse at lægge Mærke til, hvad der umiddelbar fremgaaer af de for- 

anfortc tre Facta, at den nordvestlige Vind, som har udbredt sig over 

et Bælte af idetmindste 2 Bredegrader eller 30 Mile, har havt den 

største Hastighed i Midten af dette Strog, men en betydelig ringere 

til begge Sider ud imod Grændserne. — At der ogsaa er nedfaldet Aske 

baade paa Færoerne og Orjtenoerne, fortjener at erindres, — paa * * 

Førstnævnte, saavidt jeg veed, allerede Aftenen eller Natten efter Ud¬ 

bruddet, paa Sidstnævnte forst den følgende eller næstfølgende Dag. 

Den 3die September var Veir og Vind som Dagen tilforn (paa 

„Landet^ en svag VSV.), og hældede Askestotten ogsaa ganske i samme 

Retning. Til Tegn paa, hvilke Gruusinængdcr der maae være udslyngede 

! 
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over de imellem Hekla og den ostlige Bygd liggende Fjeldgræsgange 

(Innri og fremri Laufaleitir), svulmede Markar-Floden stærkt paa 

denne og de nærmest følgende Dage og forte betydelige Masser af Scorier 

ud i Havet, hvilke dette efterhaanden opkastede paa Stranden langs 

med Sydkysten; dens vestlige Arm, Jver-Aaen, var saa rig derpaa, 

at de i den udflydende mindre Aaer og Bække standsedes i deres 

Lob. At Eystri-Rång-Aa forholdsviis forte en meget ringere Mængde 

Scorier, ikke blev kjendelig varm og voxede mindre, forklares let 

deraf, at dens Kilder udspringe vestligere end M ark ar-Flodens, saa 

at Gruus og Aske ikke i den Grad er nedfaldet i dens overste Til¬ 

strømninger, som i Markar-Flodens, hvortil man ogsaa maa erindre 

sig, at mindst to Trediedele af dens Vandforing skyldes tvende iiskolde 

Jokelelve, som udspringe fra Tiiidfj elds-Joklen, der blev uberort af 

Heklas fbrste Udkasteiser. Men desto kjendeligere vare Udbruddets 

Virkninger paa de mere mod Ost udspringende Elve , som næres ved 

Smeltning af den evige lis, som bedækker det ostlige store Jokelparti. 

Et længe vedvarende Nedfald af hede Scorier paa disse Jokler maa 

have frembragt en stærk Smeltning af Isen, hvorved ikke blot den 

farlige Jokelaa paa Solheima-Sand, men ogsaa Mulaqvisl, som 

udspringer fra Myrdals - Joklen og lober Osten om HofdabrekRa, 

voxede i en betydelig Grad — Førstnævnte endog saa meget og saa 

vedholdende, at den blev upassabel næsten gjennem de forste 14 Dage 

efter Udbruddets Begyndelse. 

I Heklas Nærhed, som i Landets øvrige Egne, vare Faarene endnu 

ikke hentede hjem fra Sommergræsgangene tilfjelds, hvilket ordentlig- 

viis forst pleier at skee efter Midten af September. Man forestiller sig 

da vistnok en almindelig Ødelæggelse ved Tanken om Tusinder af Faar, 

græssende Dag og Nat under aaben Himmel og saaledes uundgaaeligt 

udsatte for enten at knuses eller skambrændes af de nedfaldende hede 

Scorier. Dog nei! Det dyriske Instinet lærte dem at søge deres eneste 

Frelse i Flugten, og saaledes blev det kun et hoist ringe Antal, som 

aldeles gik tabt. Allerede i Udbruddets fbrste Dage sogte Faarene fra 

Landmanna-Fjeldfælleder (i Nordvest og Nord for Hekla) i store 

Flokke brægende ned til Bygden, — Alle meer eller mindre sværtede 

paa Pelsen af den sorte Aske, Mange med hist og her afsveden Uld, 

Enkelte endog med Brandsaar i Skindet. 3?iors-Aacn og Tungna- 

Aaen forbede, som man vil see af Kortet, Flugten længere bort fra 
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Vulkanen, ligesom og sidstnævnte afskar Veien til Bygden for de Faar, 

som befandt sig hiinsides paa de egentlige Holtamanna-Sommergræs- 

gange. Men Efternølerne, som forst en Uge efter Udbruddets Begyn¬ 

delse bleve hentede ned til Bygden, vare endnu værre tilredte, idet 

deres Klove sade i blodigt Kjod, af Gangen i de rue Scorier; Lam- 
% 

mene, hvis Fodder især blodte stærkt, maatte endog tildeels transporte¬ 

res paa Hesteryg, og længe efterat de vare komne ned fra Fjeldene, 

saae man dem endnu i Bygden græsse paa Knæerne. — Faarene paa 
_ •• 

Rån garv alla - Fjeldgræsgange (i Ost til Sydost for Hekla) vare 

naturligviis værre farne. Skræmmede af Brag og Morke, forfulgte af 

Gruus- og Askefald, adspredte de sig i forskjellige Retninger, og det er 

til Forundring at see, hvor vel de vidste at undlobe Dodcn. Endeel 

synes at have fulgt Vindens og Udkasteisernes Retning — efter det 

almindelige Instinet: at vencle Ryggen til Faren — idet de ere flygtede 

en halv Snees Mile bort heelt Oster paa, ned med Holms-Aaen, lige 

til Skaptårtunga, hvor Eierne senere lode circa 40 Stkr. bortsælge 

ved Auction, da det var for lang en Vei til at afhente dem. Andre 

toge derimod en sydlig Retning ned med Markar - Flodens venstre 

Bredde og videre op over den hoie sneebedækkede Ofj elds - Jokcl, 

paa hvis sydlige Side de da naaede ned i Bygden, nemlig i den saa- 

kaldteEyj afjalla - Sveit, hvorfra de siden bleve bragte eller hentede 

hjem; og er deres Vei over Joklen da især gaaet over dennes vest¬ 

lige lavere Forlængelse (Eyj afj al la - Miil i) , men ogsaa over dens 

høiere. Parti forbi den derværende, af Sneen fremragende, sorte saa- 

kaldte Gubnasteinn eller Gobasteinn 

Det l Alen tykke Lag af Scorier og Aske, som nu bedækkede de 

tilforn saa frodige Græsgange omkring Mark ar-Flodens Tilstrømnin¬ 

ger , havde ogsaa midlertidigt qvalt største Delen af de derværende 

varme Dampudviklinger, saa at endnu kun faa af disse vare tilsyne, da 

Sogningen efter Faarene fandt Sted en Uges Tid efter Udbruddets Be¬ 

gyndelse. Men en mærkeligere Virkning af Udbruddet — eller rettere 

maaskee et dermed i Forbindelse staaende Phænomen — opdagede de 

Folk, der foretoge Eftersøgningen, idet de fandt de mange Springkilder, 

som pleiede at være kogende, nu kun lunkne omtrent som nymalket 

*) Herover Iaa iovrigt en ældre Faaresti, benyttet af O fjelds - Sveitcns Beboere, — 

som have ingen eller kun ubetydelige Græsgange, — naar de dreve deres Faar ind til 

den Sommergræsning, de havde leict af Rangårvalla - Sveitcns Beboere. 



Mælk. Et uafviseligt Vidnesbyrd om denne Erfarings Rigtighed frein- 

gaaer deraf, at en livlig Kilde ved Tor fa-Joklens ostlige Ende, hvis 

koghede Vand tilforn var kommet disse Folk vel tilpas ved Tilbered¬ 

ningen af deres Kaffe, idet de ikke havde behovet at medlage Fyrtoi 

og Kogeapparater, nu var bleven uskikket til denne Brug formedelst 

Afkbling. Det viser sig saaledes, at dette hele Terrain har lidt et 

Varmetab, uvist om forudgaaende eller paafolgende den nærliggende 

Vulkans Udbrud, men vistnok dermed sammenhængende og da rimeligst 

som en Virkning af den betydelige Varme-Udladning, der havde fundet 

Sted igjennem den i Hekla nys aabnede Kanal og den deraf udstrom- 

mede Lavamasse. Og naar jeg ganske kort herovenfor har betegnet 

de talrige Dampudviklingers Forsvinden som en „Qvælning“ o: som en 

mechanisk Virkning af de i tætte Masser nedstyrtede Scorier, saa vil 

jeg dermed ingenlunde have opstillet nogen enegjældende Forklaring af 

Phænomenet, da det ikke lader sig nægte, at den samme Aarsag, som 

nedstemte Temperaturen i Springkilderne fra Kogevarme til Lunkenhed, 

ogsaa kan have forringet mangfoldige af de mindre betydelige Dampud¬ 

viklinger i den Grad, at de vare bievne usynlige. 

Fra den 4de til den 9de Septbr. saae man slet intet til Hekla 

for Taage’, stærk Regn og Slud, skjondt jævnlige hule Dron, i Fblge 

med Zittringer af Jorden i en vid Omkreds , vidnede om Vulkanens 

fortsatte, men dog mindre voldsomme Virksomhed; og da det i denne 

Tid blæste sydlige og sydostlige Vinde, tildeels lieftigt stormende, har 

Askestotten hældet Nord over og udtomt sig over de i den Retning 

liggende forskjellige Fjeldfælleder. Da Beboerne af de nedenfor lig- 

gende Bygder droge tilfjelds for at bjerge deres Faar, medens det endnu 

var Tid, fandt de Græsgangene mere eller mindre bdelagte af den ned¬ 

faldne sorte Aske, som paa nogle Steder laa indtil et Qvarteers Tyk¬ 

kelse. De nærmeste Overdrev, paa Jiors-Aaens venstre Bredde, 

havde naturligviis lidt mest, og meente man , at den Deel, som ligger 

Syd for Tungna-Aaen, (o: de egentlige Landmanna - Græsgange), 

var gjort ubrugelig for et Par Aar, hvorimod den hiinsides Aaen lig¬ 

gende Deel, om end i temmelig Grad medtagen, dog endnu hist og her 

fremviste ubedækkede Græsmarker. Alle Vesten for 5 i or s - Aaen lig- 
9 

gende Almindinger tilhore Ar nes - Syssels Beboere og adskilles for 

Syslets forskjellige Repper ved betydelige Aalob. Den storste Skade 

var overgaaet Gnupverja-Reps Fjeldfælleder, hvilke, tilligemed dem, 
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der benyttes af Beboerne af de forskjellige Repper i „Floena, strække 

sig imellem Lax-Aa og 4>ibrs - Aa , langs op med dennes hoire 

Bredde, indtil Hofs- og Arnar felis - Joklen. Langt mindre havde 

Hrunamanna-Reps Fjeldgræsgange lidt, hvilke ligge imellem Lax-Aa 

ogHvit-Aa op imod Kial-Roinet, — og Biskupstungurs, hvilke 

folge Hvit-Aaens hoire Bredde op imod Långa-Jokel. Men ingen 

af disse Overdrev vare dog i den Grad bedækkede med Aske, at man 

jo haabede, at de ad Aare igjen vilde kunne afbenyttes, dersom ikke 

senere Askefald skulde foroge Skaden. Det Tab, som Beboerne af 

storste Delen af Ar nes - og Rangårval la - Sysler saaledes forelo- 

bigt led, var da kun, at de nu maatte savne Udegangsgræsning for 

deres Beder og golde Faar, idet der blev holdt Faaredeling omtrent en 

halv Maaned tidligere end sædvanligt 

Medens Eruptionen kjendeligt aftog i Kraft til den 12te, under 

Regn og sydlige Vinde, skred Lavastrommen jævnt frem over Lavlandet 

* ved Heklas Fod, omtrent i vestlig Retning. Man savner gjentagne 

Maalinger af dens Hastighed paa Terrain af forskjellig Hældning; kun 

siges der, at den i Begyndelsen skal have tilbagelagt 200 Favne i 24 

Timer eller et halvt Hundrede Fod i Timen. Imidlertid havde Roinet 

den 9de Seplbr., det er een Uge efter dets Fremkomst, endnu neppe 

fjernet sig en fuld halv Miil fra Heklas Fod, skjondt dets Brede i 

Nord og Syd allerede var meget betydelig (See PI. X). Denne Angi¬ 

velse stemmer ret godt med Stronunens ovenanførte Hurtighed, som for 

7 Dogn giver en Strækning af 8,400 Fod. Roinet var da begyndt at 

storkne meget, fordi der var nogen Standsning i Tilstromningcn fra- 

oven; men overalt skinnede dog dets indre Glbdhede igjennem Mellem¬ 

rummene blandt de morke, storknede Skorper, og stak man en Jern¬ 

stang derind imellem, saa blev den i faa Minuter glotiende i Enden, 

saa at den næsten kunde smedes. Den udstraalende Varme var ogsaa, 

i et Par Favnes Afstand fra Roinet, saa betydelig, at man ikke kunde 

Disse Faaredelingcr (Isl. Réttir) afholdes, efterat alle en Rcp tilhorende Faar 

iflæng ere samlede tilljelds og under Eet drevne ned i Bygden, paa en dertil beqvein 

Flåds under behorig Opsigt. Faarene inddrives i flere Hold i den saakaldte „Almen- 

ningr", et indgjærdet Rum, hvor „Retten" holdes o: hvor Delingen skeer imellem de for- 

skjellige Eiere efter de Mærker, der findes i Faarenes Oren. Rundt omkring ligger en 

Mængde mindre Baase, D il kar, hvori 2 eller 3 Nabobonder efterhaanden samle deres 

fra de (ivrige afsondrede Hjorder, for endelig at drive dem hjem i Fællesskab og der 

foretage den endelige Skiftning. 
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udholde den i det blotte Ansigt, og Folks Klæder, som vare gennem¬ 

vædede af Regn, torredes i et Oieblik. Medens tykke Dampe udviklede 

sig af Massen, skred den langsomt fremad med Knagen og Bragen, 

under uafbrudt Nedrullen af Brudstykker fra Toppene og Kanterne. 

Skuede man fra et hoiere Standpunkt ned i det Indre af Strømmen 

(o: indenfor Randen), da saae man den glodende tungtflydende Materie 

bevæge sig frem under den storknede Skorpe, thi i smaa Væltninger 

eller Bolgninger trængte den ud igjennem dennes Revner, af Udseende 

som naar smeltet Metal hældes ud af en Digel, men næsten i samme 

Oieblik, den udsattes for Luften, overdroges den med en storknet Skorpe, 

som ved Dagslys var blaaligsort af Farve, men i Morke viste sig 

rødglødende. Hvor Trykket udad af den ovenfra tilflydende Lava for- 

ogedes ved en eller anden Modstand, saasom en storre Ophobning 

af det nedstyrtende Gruus, der brod stundom Lavaen igjennem og be¬ 

dækkede pludseligt Terrainet udenfor med en Masse af luerode Brud¬ 

stykker, dannede ved dens oieblikkelige Størkning. Slige uforudseelige 

Udpresninger af den indre flydende Materie gjorde det farligt at komme 

Randen altfor nær*). Roinets Omfang skattedes da til 2 Mile, som dog 

turde være vel rigeligt, naar ellers ikke den Deel deraf, som strakte 

sig op ad Held as Side lige til Udspringet, er tagen med i Beregnin¬ 

gen. Dets Hoide ved Randen ansloges til 40—50 Fod, men herved 

faaes dog kun en ufuldkommen Forestilling om dets Mægtighed, efterdi det 

tildeels havde udfyldt en Fordybning eller Dal, hvorved rimeligviis dets 

Dybde nedefter var ikke mindre end dets Hoide opefter (se. fra Iagt¬ 

tagerens Standpunkt), saå at dets virkelige Hoide eller Tykkelse vist¬ 

nok da har udgjort 80—100 Fod. Hidtil var endnu Intet odelagt ved 

denne Lavastrøm, da den havde overflydt deels ældre Roinmasser deels 
4 r 

nogent Gruus. Kun en ubetydelig lille Græsningsplet, kaldet Afånga- 

flot (o: Bedepladsen, rimeligviis for Valfarende til Hekla), var for¬ 

svunden under de glodende Masser. 

Den 12tc September forstærkedes Drønene i Fjeldet efterhaanden 

som Dagen forlob, og om Aftenen vare de fuldt saa voldsomme som i 

*) At iovrigt Faarene, ubekjendte med Faren, sogte lien til det fremadskridende Roin, 

rimeligviis for Varmens Skyld, — er en Erfaring, man vil have gjort denne Gang, lige¬ 

som ved S k ap ta -Joklens Udbrud og betydelige Lava-Udstromning i Aaret 1783. See: 

Kort Beskrivelse over den nye Vulkans Udspredning i Vester-Skaptefjelds-Syssel paa 

Island i Aaret 1783, ved Magnus Stephens en, Kjobh. 1785. 
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Udbruddets forste Dage. Tillige voxede Lavastrommen paanv med 

samme Kraft som den 2den og 3die September. Vinden Sydost, Veiret 

klart. 

Om Morgenen den 13de September var Askestotten næsten ligcsaa 

lioi og sort som i Begyndelsen, og hældede da for en dstlig Vind mod 
i 

Vest ud over den lidiere, nordlige Deel afRångårvalla- og Arnes- 

Sysler. Dette var saaledes den forste Dag, at der faldt Aske i Byg¬ 

den, hvilket gjentog sig de to folgende Dage. De Egne, som i disse 

Dage hjemsogtes af Askefald, vare Landsveiten, Gnupverja- og 

Hrunamanna - Repper samt Skeid og Biskupstungur, og skal 

Asken i de Helt la nærmestliggende Egne have været mere sandagtig, 

omtrent af Størrelse som Hvede, længere borte derimod finere. Den i 

de nærmere Districter nedfaldne Mængde var ei ubetydelig, uden at 

man just kunde sige, at Jorden var aldeles overstroet dermed. Va- 

sketoi, som laa ude til Torring, og hvide Kreature bleve i kort Tid 

graasorte af Udseende; naar man traadte paa Jorden, reiste sig en 

blaalig Stovsky, og allevegne i Folks Fodspor og andre Fordybninger 

laa Asken samlet i Smaahobe. Paa Vegetationen yttrede Asken snart 

sin skadelige Virkning. Kaal, som stod uskadt i Haverne den 13de 

Septbr., var bleven vissen og fortorret inden Midten af næste Dag; hvor 

Græsset endnu ikke var slaaet, lagde det sig strax, visnede og dode, og 

værst medtoges det, hvor Asken nedfaldt samtidig med Regn (den 15de 

Septbr.); thi da var det som om den klinedes fast til Græsset, hvor¬ 

ved der udbredte sig en lys Plet omkring hvert Askekorn, saa at 

Græsset forst blev spraglet og endelig, ved Pletternes Sammensmelt¬ 

ning i Eet, aldeles vissent. Dette indvirkede atter paa Kreaturene: de 

havde ingen Ro paa sig, men lob frem og tilbage paa Græsgangene, 

ligesom om Vinteren, naar disse dækkes afSnee; Sulten drev Heste og 

Koer hjem til Gaardene, hvor man saae dem med Begjærlighed æde 
4 

Græsset af Husenes Ydervægge, hvis Stcilhed har udsat dem mindre for 

Askefaldet*). Mælken blev borte af Koer og Malkefaar, saa at f. Ex. 

De, der om Aftenen den 13de fik 12 Potter Mælk af deres Koer, havde 

neppe 3 a 4 Potter Dagen efter, og saaledes aftagende, eftersom Tiden 

Man erindre sig lier, at de islandske Boliger i Regelen ere omgivne af tykke, 

græsbegroede Jordvolde, ligesom og Tagene ere gronsværbedækte. Det er der- 

.ior just ei sjeldent, at see Kreature græsse op ad Tagene eller paa de mellemliggende 

Volde. 



gik længere hen. Tillige blev Mælken ram og Drikkevandet antog en 

ubehagelig Smag. 

Den 14de September laa Askestotten i samme Retning som den 

13dc? tilsyneladende heelt over imod Ingolfs-Fjeldet i mere end 8 

Miles Afstand fra Hekla. Dronene 16de da om Aftenen saa stærkt, 

endog 3 Mile borte nede i Bygden, at Folks Hoveder neppe kunde ud¬ 

holde dem. Hvor meget skrækkeligere maae de da ikke have lydt i 

Vulkanens umiddelbare Nærhed, efterdi man der ellers hbrte stærke 

Dron paa Tider, da de kun 16de svagt nedenfor i Bygden. Dronene 

kom gjerne i regelmæssig Folge efter hverandre, med korte Ophold 

imellem (c. 1 Minut); denne deres Rhythmus fremkaldte den ret hel¬ 

dige Lignelse: at de vare som en Kæmpes idelige Stonnen. De hortes 

altid strax efter en livlig Udvikling af sort Rog Co: Aske) fra Toppen, 

hvilket beviser Lydens Forplantning gjennem Luften, da de nemlig ere 

frembragte ved Opstigningen af mægtige Dampbobler gjennem den i 

Ile kl as Indre opsvulmede Lava og deres Bristning paa dennes Over¬ 

flade, hvorved Dampene have revet Scorier og Aske med sig. EnRog- 

udvikling og det derpaa følgende Dron staae saaledes i samme Forhold 

lil hinanden som Glimt og Knald af en Kanon. Under Opholdene imel¬ 

lem Dronene saaes da kun hvidlige Damprnasser (uden Aske). — Dro- 

nenes usædvanlige Styrke i denne Dags Aftenstund hænger vistnok 

sammen med, at man til den Tid vil have seet en ny Aabning danne 

sig sydligere nede paa Fjeldet end tilforn, hvorfra Lavaen udilod i en 

mægtig Strom. Men ogsaa Atmosphsrens urolige Tilstand bidrog til at 

føroge Naturens Rædseler. Et tykt Morke trak sig sammen i Nord og 

syntes at forene sig med Askestotten; to skrækkelige Tordenskrald, 

som gik fra Nord til Ost, næsten overdøvede de samtidige Dron i Vul¬ 

kanen og prellede flere Gange i Gjenlyd tilbage fra de omgivende 

Fjelde. Folk og Kreature skjælvede af Forfærdelse, og Nattens ved¬ 

varende Ængstelser lode ikke Beboerne i en vid Omkreds etOiebliks Sovn. 

Den 15de September blæste en Storm afNNO., som dog op ad Da¬ 

gen stillede noget af med Skylregn, og i de folgende Dage trak Vin¬ 

den sig mere om til Nord, hvorved Askestotten dreves efterha an den 

længere frem over den sydlige Bygd. Asken nedregnede da ikke blot 

over Rangårvalla - Sveit og Fljotshlib, men ogsaa over Kystbyg¬ 

den i en vid Udstrækning, nemlig over de ostlige saakaldle „Landoer* 

(imellem Markar - Flodens Mundinger), over Ofjelds-Sveiten og 
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den vestlige Deel af Myr dal en, her dog senest. I disse Dage var 

Askestotten undertiden særdeles betydelig, saa at de sydlige sneehvide 

Jokler, Tind fjelds- og Ofj el ds - Joklen, for en kort Tid bleve 

aldeles sorte af Askefaldet. For nogenlunde at bestemme, i hvad Mængde 

Asken nedfaldt, udsattes ved Raubnefsstabir en Bakke med Bunden 

opad, og fra Middag til Kl. 3 blev denne da bedækket med Aske lige 

op til Kanten af den omgivende Rand, som var 2 Tommer hbi. 

I denne Tid var Luften i Heklas Omgivelse befængt med en fæl 

Stank (især d. 16de Septbr. under en stærk Nordostvind med skyet 

Luft og noget Solskin), hvilken vel var bleven bemærket for, men dog 

aldrig i den Grad. Det var ikke som Lugten af brændende Svovl, ei 

heller som den saakaldte „Jokel-Stank“, men snarere som af Tang, der 

i Mængde ligger og raadner ved Stranden i indesluttede Vige * *). 

Efterat Dronene vare horte meget stærkt den 17de og 18de Sep¬ 

tember (under en Storm af Norden med temmelig klart Veir og Frost) 

og det næsten uafbrudt i 36 Timer som de heftigste Tordenskrald, 

medens det store Krater paa Bjergets Top syntes at udspye vældige 

Flammetunger, — fulgte nogen Standsning i Udbruddets Heftighed i de 

paafolgende Dage; men imidlertid skred Lavastrommen rask frem, saa 

at den d. 20de Septbr. havde naaet til begge Sider af Mel-Fjeldet. 

Dette er en liden Tufbanke, hoiest i sin vestlige Ende og omtrent med 

samme Strygningsretning som de omliggende Fjeldrygge. Dets sydlige 

Skraaning var tildeels græsbegroet og deri et lavt Krat. En meget 

dyb Dal adskilte dets nordlige Skraaning fra de ligeoverfor liggende, 

jævnt opgaaende Markhlibar; ældre Roin stodte op til dets sydlige 

Fod. Paa Grund af Terrainets langt betydeligere Sænkning paa Nord¬ 

siden fik nu Lavastrommen Aflob ad denne Vei, saa at den d. 21de 

Septbr. avancerede meer end 100 Favne imellem Mel-Fjeldet og Mark- 

hliftar og snart naaede Fjeldets vestlige Ende. Men de næstfølgende 

Dage, d. 22de og 23de Septbr. ophorte Strømmens Fremskridning i 

denne Retning, idet den da hældede sig mere mod Nord og udfyldte 

de store Fordybninger, som langt Osten for Mel-Fjeldet udbredte sig 

vedFoden af de derværende, med Markhlibar sammenhængende Gruus- 
# 

*) Den stygge Lugt, som er særegen for flere Jokel-Elve, navnlig for den farlige Jo- 
kel-Aa paa Solheima-Sand, hidrorer fra Svovlbrint. Naar man da har kunnet skjelne 
hiin eiendoinmelige Stank baade fra Svovlsyrling og fra Svovlbrint, saa bliver det rime¬ 
ligt, at den idetmindste for en Deel har hidrort fra Clilor, der netop udvikler sig af ibr- 
raadnende Havvæxtcr og derfor forekommer i Soluften. 
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banker. — I disse Dage saavelsom d. 24de Septbr. herskede sydlige 

Vinde med Regn og tyk Luft, saa at der hverken saaes eller hortes 

synderligt til Vulkanen; men da Vinden fra d. 25de til d. 28de Septbr. 

trak sig igjennem Vest om paa Nordvest, kom der nogen Frost og 

klarere Veir, saa at man af og til kunde see Ild og Aske fra Fjeldet, 

skjondt ei i betydelig Mængde. 

Denne Tingenes Tilstand vedvarede ind i October Maaned, da Vin¬ 

den d. 3die atter sprang sydlig og holdt sig paa denne Kant i 5 Dage 

med hyppig Regn og Taage, uden at Hekla imidlertid udfoldede nogen 

synderlig Virksomhed, men derimod robede sine Anstrengelser ved gjen- 

tagne Jordskjælv. 

Men d. 8de October, da det blæste svagt af Oslen, hbrtes igjen saa 

rædsomme Dron fra Fjeldet, som nogensinde for, og om Aftenen saaes 

Lavaen paany i en bred glodende Strom at vælte ned ad Heklas Side. 

Lavastrommen er ofte, naar den var stærkest, bleven lignet med 5 i or s- 
- • 

Aaen i lisskred, naar den er opsvulmet til sin storste Brede; men De, 

som ikke have seet denne rivende Aa, vinde Intet ved denne Lignelse. 

Dronene hortes nu, om end ei altid stærkt, næsten hver Dag i en 

Uges Tid, medens ostlige Vinde forte Asken ud over den ovre Deel af 
t 

Landmanna-Rep, og langt ind i Arnes-Syssel ligetil Grimsnes og 

Jingvalla-Sveiten, her dog ei i storre Mængde, end at den kunde 

opdages ved en noiagtig Betragtning al Urternes Blade; men d. 13de Oc¬ 

tober, under en Storm af Norden med Sandfog, hortes stærkere Dron 
c 

igjennem Stormen, og det hele Fjeld gav Gjenskin af Ilden, som om 

Aftenen lyste fra dets Top. 

Dagen efter, d. 14de? var Vinden den samme og, skjondt Bulderet var 

svagere, udslyngedes dog en uhyre Askestdtte. Omtrent Kl. 3 Efterm. drog 

en Askesky forbi Solen, dog ei tættere, end at denne kunde sees derigjen- 

nem, og skinnede den da med et blodrodt Skær, hvilket ei var seet tilforn. 

Fra d. 15de til d. 17de October drev Asken tilfjelds for sydlige Vinde. 

Hverken den 18de eller de to foregaaende Dage havde man hort 

noget til Fjeldet; men denne Dag, da det var næsten Vindstille med 

Solskin, saaes dog Askestotten, og om Aftenen tog en Arm af Lava¬ 

strommen en ny Retning, nemlig mod Sydvest. 

Den 19de var det klart med en kold Nordenvind, og bemærkedes 

da for forste Gang i dette Efteraar Snee paa Hekla, dog ikke paa 

Roinct; men allerede for længe siden var der falden Snee paa de om- 

5* 

I 
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liggende Fjelde, hvilken hidtil dog ikke havde kunnet holde sig paa 

Vulkanens varme Askebedækning. 

Fra d. 20de til d. 24de October herskede sydlige Storme, tildeels 

med stærk Regn. Tykning hindrede Udsigten til Fjeldet, og ei heller 

horte man Dundren eller Knald derfra, hvilken Rolighedstilstand endnu 

vedblev de næstfølgende 2 Dage, da Vinden gik nordlig med Frost og 

Snee. Dog steg Askestotten allerede den 26de til en betydelig Høide, 

og Baalet fra Toppen, hvilket man i lang Tid ei havde seet, udbredte 

atter sin Giands, saa at det hele Fjeld syntes at staae i lys Lue. 

Men d. 27de October var Askestotten igjen paa det Nærmeste lige- 

saa sort og tyk, som i Udbruddets forste Dage, og Mulmet indtog mere 

end den halve Deel af Himlen, idet Askestottens Top spredte sig fra 

OSO. gjennem N. heelt om til VSV. og laa da, ligesom de to føl¬ 

gende Dage, ud over Landmanna-, Gnupverja- og Hrunamanna- 

Repper, hvorved disse atter toge ikke ringe Skade, især Førstnævntes 

nordlige Deel. Grovt Gruus faldt da over Næfrholts Græsninger, saa 

at alle Faar maatte tages bort derfra, og paa de nordlige Gaarde paa 

„Landet* maatte man flere Gange i Dagens Lob tage Vinduerne ud og 

rense dem for Aske for at faae Lys. 

I Slutningen af October og de forste Dage af November var Vul¬ 

kanens Virksomhed ubetydelig og intet Askefald fandt Sted i Bygden, 

thi Stotten laa da op tilfjelds for sydlige Vinde, af og til med Regn; 

men d. 4<le November om Aftenen syntes Fjeldet alter at staae i Lue 

fra Top til Fod, idet den glodende Lava nedstrornmede i tre Arme ad 

dets Sideskraaning, og d. 54© strakte Askestotten sig atter Vester over 

som en kulsort Væg og udladede sit Indhold over de overste Gaarde i 
* f 

Rångårvalla-Sveit, i Landmanna-Rep og „Repperne* i Arnes- 

Syssel, saa at Kreaturene hobeviis flygtede bort fra de Steder, hvor den 

meste Aske nedfaldt. Skjondt Aske-Udkastelsen d. 6te November var 

ringere, lyste Ilden dog denne Dag, som de nærmest foregaaen^e, saa 

klart, at den blev synlig endog kort for Solens Nedgang. 

Fra d. 7<le til d. 12te November forte nordlige Vinde Asken heelt 

frem over Rangaadalen og den nedfaldt især d. 10<le og Ilte i storre 

Mængde, men d. 12te var Virksomheden paa sit Laveste, • idet kun en 

tæt hvid Damp steg hdit op fra Fjeldet. 

D. 13de Novbr. var det tykt Veir og Regn med sydlige og vest- 
p 

lige Vinde, og Vulkanen havde da en Paroxysme, der i Voldsomhed 
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ikke gav noget efter for de forsle Udbrudsdage. Der udslyngedes en 

mægtig, kulsort Askestotte, og om Aftenen stod Alt i een Giod. 

I disse Dage udstrommede Lavaen med stor Heftighed, og, da 

den imidlertid havde taget Veien Sonden om Mel-Fjeldet, var Strom- 

men d. 13de November ogsaa paa denne Side kommen lige hen til Fjel¬ 

dets vestlige Ende, hvor den kun manglede 60 Favne i at omringe Mel- 

Fjeldet tilfulde, ved at naae hen til den nordlige Arm, som imidlertid 

var bleven meget afkolet. Disse senere nedflydte Lavamasser havde op- 

taarnet sig til en langt storre Hoide end tidligere, saa at Randen anslo¬ 

ges at være 80—100 Fod hoi, medens der indenfor denne Rand gaves 

Toppe, som fremragede ligesaa lioit eller hoiere endnu over den. 

Dagen efter, d. 14de November, medens man efter længere Tids 

Ophor atter skrækkedes ved stærke Dron fra Fjeldet, der dog ei kunde 

sees for Regn og Taage, — kom den sondre Arm af Lavastrommen 

hen til den nordre, som da alt længe havde været standset, og nu var 

saaledes Mel-Fjeldet aldeles omflydt. I de folgende Dage skred Strøm¬ 

men frem med stor Hastighed over det skraat nedadgaaende Terrain 

Vesten for Mel-Fjeldet, og var saaledes d. 19de November allerede 

kammen ned igjennem den Kloft, som mod Syd begrændsede Gaarden 
6 

Næfrholts Hjemmemark, indtil 80 Favne Vesten for den Vei, som 

forte fra ITaukadalr tværs over Kloften op til Næfrholt, hvilken Vei 

altsaa derved blev afskaaren. I 6 Dage havde Lavastrommen altsaa 

tilbagelagt Strækningen fra Mel-Fjeld til lidt udenfor Næfrholt, det er 

omtrent Fjerdingvci eller 7500 Fod, hvilket giver en Hastighed af 

1250 Fod i Dognet. Senere skred Roinet endnu lidt længere'frem paa 

Sletten nedenfor Kloften, hvorved det tillige ophobede sig noget mere i 

denne, saa at nogle Brudstykker deraf faldt ned paa det gronne Tun. 

Afstanden fra Roinets Rand hen til Gaarden var da 84 Favne. 

Fra d. 15de til d. 21de November blæste Vinden af Norden, tildeels 

stærkt stormende, atter til Skade for de sydlige Bygder;, men derefter 

indtil d. 27de udkastedes kun meget lidt Aske, skjondt liden endnu 

stedse var stor at see til og Vinden den samme. 

Den 27de November var Alt ophort, baade Lava-Udstromning og 

Askestotte, og man saae da ei andet end en ubetydelig hvid Damp fra 

Held as Top, medens man dog ellers pleiede at kunne see Ilden eller 

idetmindste en Lysning paa de overhængende Skyer lige til Solopgang. 
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Hiin hvide Damp, som steg lodret iveiret, voxede efterhaanden til Mid¬ 

dagstid, men tog derpaa af, saa at den om Aftenen var næsten forsvunden. 

Denne Standsning (under nordlige Vinde) varede dog kun til d. 29<le om 

Aftenen, da man atter blev vaer ligesom Flammer, der af og til slogc 

ud fra Toppen, uden at dog Rogen voxede med det Samme. Men 

d. 30tc, da det blæste en Storm af Osten, banede Ilden sig om Morge¬ 

nen en ny Udvei noget nordligere paa Fjeldet end tilforn og omtrent 

paa samme Sted, hvor den havde viist sig forst paa Efteraaret. Aske 

udkastedes igjen og nye Lavamasser strommede i flere Dage ned ad 

Fjeldets Side over de tidligere, men opdyngede sig nu i mere nordlig 

Retning over imod de derværende Gruusbanker, hvor Roinet syntes fra 

Bygden af at voxe meer og meer i Hoide. 

I Storstedclen af December Maaned var Heklas Virksomhed rin¬ 

gere, og i denne Tid blæste nordlige Vinde med Undtagelse af d. 12te 

til d. 14de? da Vinden stod fra Syd med Regn og Tykning, saa at Fjel¬ 

det kun sjelden var synligt. Dog var Ildsprudningen fra Hovedkrateret 

d. 2dcn Decbr. saa stærk, at man formodede en Udvidelse af dette, og 

den samme udstrakte Lysning viste sig d. 5te ? da Askestotten tillige 

var betydelig og laa ud over Tindfjelds-Joklen. 

D. 15de December rasede Vulkanen næsten ligesaa stærkt som i 

Udbruddets forste Dage, men derpaa aftog dens Heftighed til d. 22de? 

da det atter dronede saa voldsomt i Fjeldet, at der feilede kun lidet i, at 

Knaldene vare som d. 8de Oetober; dog var Aske-Udkastelsen ei betydelig. 

I de paafolgende Dage var Virksomheden kun middelmaadig, indtil 

d. 27de Decbr., da der atter udspy edes en særdeles stærk Rog og Ild, 

ligesom og Lavaen udbredte sig saa langt imod Nord, som man kunde oine. 

Efter 3 Dages Sagtning sprudede Hekla igjen d. 31te Decbr. meget 

heftigt. Askestotlen var paa sit Hoieste ved Middagstid, men henimod 

Solnedgang aftog den og gav Plads for en hvid Damp, som kun var 

lidet askeblandet. Denne Dampsoile tiltog i Storrelse den paafolgende 

Dag, uden at man saae synderlig til Ild fra Toppen. 

Fra d. 2den til den 6te Januar 1846 var Hekla sjelden at see for 

Regn og tyk Luft, men derefter vedblev Aske-Udkastelsen at voxe. Ei 

blev den dog overdreven voldsom forend d. llte Januar, da der spru¬ 

dede« cn frygtelig Rdgstotte ud over „Landet- og „Repperne“. En 

rasende Storm af ONO. pidskede den ned imod Jorden, hvorfra den 

atter hvirvledes hoit op i Luften, og saaledes holdt det ved, skjondt 
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mod mindre Voldsomhed og med ubetydelige Afvexlinger, i en halt 

Maaned. Man bemærkede i nogle Dage, at Udkasteisen var heftigst 

mod Middagsstunden, men svagere ved Morgen og Aften saavelsom om 

Natten, og at Larmen var bleven anderledes end tilforn, idet nu en 

stærk og vedholdende Susen havde aflost de tidligere Dron. 

D. 25<le Januar hen ad Aften standsede Sprudningen aldeles, lige¬ 

som det skete d. 27de November Aaret tilforn, og der saaes da Intet 

uden den almindelige hvide Damp. Men denne Fred varede kun kort, 
•• 

thi Dagen efter, under en Storm af Nordost og Osten, tog Ilekla paa 

at rase med fornyet Kraft, idet Lavaen paany strommcde ned at dens 

hele Nordvest-Side og opdyngede sig over de ældre Masser, og Aske- 

stotten ved Tusmorkets Indtrædelse slyngcdcs hoit op i Luften tillige¬ 

med store glodende Klippeblokke, som i Aftenens Morke udbredte Lys¬ 

ning i de nærmeste Gaarde. Asken faldt da igjen ud over hele Rång- 

årvalla-Sveit, og saaledes vedblev det i de 4 næste Dage, saa at 

Jorden blev blaaligsort af Aske. Endnu d. 30^ Januar sprudede Hekla 

med saadan Voldsomhed, at Askestotten, skjondt det blæste en stiv 

Ostenvind, slyngedes næsten lodret op i Luften, hvor den ovre Deel 

grebes af Vindens Magt og bredte sig som en sammenhængende Væg, 
t 

sort som Natten, over Lan dmanna-Rep og heelt ud i Arnes-Syssel* *). 

Fra d. 31 te Januar til d. 5*° Februar rasede Ild- og Askesprudningen, 

med afvexlende Vinde, uden synderlig Svækkelse; men sidstnævnte Dag 

saaes ingen Aske, hvorimod kun en hvid Damp hævede sig hoit iveiret 

og gav Gjenskin af Bjergets indre Glodhede. 

I de paalolgende to Uger var Hekla som oftest skjult af Regn og 

Taage, og imidlertid udviklede den ingen synderlig Virksomhed. Dog 

saaes om Aftenen d. 13de Februar Roinet glodende baade foroven og 

forneden, med et rodt Gjenskin paa Skyerne, ligesom man og fra Fjel¬ 

det og den nyfaldne Aske mærkede den samme hæslige Lugt, som oven¬ 

for er omtalt. 

Med aftagende Kraft fortsattes dog Udbruddet hele denne Maaned 

*) At Asken et Par Gange i Vinterens Lob er fort lige til R eykj avik og til andre Ti¬ 

der ud over Nordlandet, maa det være mig tilladt at bemærke paa dette Sted, da jeg 

dog ikke formaaer at angive, paa hvilke Dage det er skeet. Ingen af Stederne er den 

dog nedfalden i.storre Mængde, end at man har kunnet see den som en svag, mork Schat¬ 

tering paa Sneen. I R eyk j avik har man bemærket, at om end ikke Asken selv var 

synlig under Nedfaldet, saa robede den dog sin Tilstedeværelse ved at svække Luftens 
• ** 

Ujennemsigtighcd og ved at angribe Oincne. 
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Veiret var sigtbart, steg kun en hvid Damp, uden Ild eller Aske, op 

fra Vulkanens Top. Da man i de to forste Dage af Marts ikke engang 

saae denne Damp, fattede man Haab om, at Udbruddet nu kunde være 

standset, men d. 3die Marts brod det los igjen med Ild og Aske og 

stærke Brag i Fjeldet. Af det nordligste Krater syntes nu for forste Gang, 

dog kun af og til, at udstromme mægtige Flammer, thi tilforn havde 

det kun spyet Aske og Lavaslagger. Da Vinden om Aftenen vendte sig, 

fortes Asken ud over Bygden og nedfaldt over „Landet* med en flin, 

saltagtigRegn, hvilken tilforn ogsaa var bleven bemærket, især i„Repperne*. 

Næste Dag, d. 4de Marts, var Askestotten mindre, men voxede 

stærkt hen ad Eftermiddagen og især om Aftenen. 

Efterat Regnveir og Ta age havde hindret Udsigten til Fjeldet d. 5*e? 

saaes igjen d. 6te en stor Askestotte, og over det sydligere Krater svæ¬ 

vede en ildrod Sky, som Vidne om, at Ilden endnu glodede i dets Indre, 

om end ei saa hoit, at den kunde sces over dets Rand. 

. D. 7de Marts var Askestotten atter mindre, men Dagen efter igjen 

saa stor og mork, at den skjulte Ilden og laa Vester over imod „Rep- 

perne*, saa langt sees kunde. Her faldt da megen Aske overalt, hvor 

Vinden bar hen. 

Efterat Snee- og Regnveir, med Storm af Sydost, havde fordulgt 

Vulkanen i liere Dage, var der d. 13<le_ 15de Marts’ kun den alminde¬ 

lige hvide Damp at see, men d. 16de forogedes denne og blandedes tillige 

med nogen Aske, og om Aftenen udspyedes uhyre Flammer, alternerende 

ligesom Havets Brændinger paa Kysten, medens den klart glodendc 

Lava strommede mod Nord ned ad Fjeldsiden, saa vidt man kunde see. 

Dette vedblev, skjondt endeel svagere, de tre folgende Dage, og 

d. 17de Marts hertes igjen stærke Dr on fra Fjeldet; men derefter af¬ 

tog Virksomheden, under stadige nordlige Vinde, tildeels med mindre 

sigtbart Veir, indtil d. 25de Marts, da Ilekla atter blev meget urolig, 

under en Storm af Nord med Solskin og svag Frost. Den hele Dag 

udkastedes af og til betydelige Askemasser, med tykke Dampe og stærk 

Dundren, især henimod Solnedgang, men dette ophbrte i Skumringen, 

saa at kun en ringe hvid Damp blev tilbage, og selv af Lavastrom¬ 

men var kun en lille Ildplet synlig i dens nordlige Deel. Men strax 

efter begyndte Krateret igjen at udspye en uhyre Ild med den slorste 

Heftighed, dog med periodiske Mellemrum; Flammerne, o: de af Gjen- 
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hobede som i et Nogle, idet de forst viste sig, men bleve mørkerøde 

ved at spredes til Siderne og deelte sig da i lysende Straaler, der foran¬ 

dredes saa hurtigt, at Oiet neppe kunde folge deres flagrende Bevæ¬ 

gelse, hvorved Phænomenet fik nogen Lighed med Nordlyset i storm¬ 

fuldt Veir. Ved Nattens Frembrud tog denne Rasen gradviis af, men 

paa samme Tid fremkom en Lavastrøm, der voxede efterhaanden som 

Ilden fra Bjergets Top sagtnedes og samtidigt dermed hortes idelige 

Dron, tiltagende i Styrke. 

Denne Katastrophe var Vulkanens sidste Kraftanstrengelse, thi 

næste Dags Formiddag, d. 26de? saacs kun en liden, askeblandet Rog, 

som efterhaanden ganske forsvandt, saa at Fjeldet ved Solens Nedgang 

var aldeles reent og dampfrit for forste Gang siden Udbruddets Begyn¬ 

delse. Dog saaes ved Morkets Indtrædelse nogen Ild fra Toppen, men 

siden kun en svag Lysning over Krateret, og Dagen efter viste sig 

blot Damp i ringe Mængde uden mindste Lysphænomen. 

Marts Maaneds sidste Dage og de forste Dage af April vare storm¬ 

fulde med Frost og Tykning, saa at Hekla tildeels var usynlig; men 

naar Veiret var klart, saaes kun lidt Damp. Dog slyngedes d. 28de 

Marts ved Daggry en Askebue Vester over, men kun kortvarigt og uden 

Udstrømning af Lava, og endnu engang, d. 6te April ved Solopgang, laa 

en temmelig stor Askestotte Nord over, hvilket heller ikke varede længe. 

Senere saaes hverken Ild eller Aske fra Hekla og d. 10de April 

var Roinet allerede saa vidt afkølet, at der saaes Sneeplettcr derpaa hist 

og her nedenfor Krateret. 

Hermed kan Udbruddet altsaa siges at være endt, efterat det, med 

kun faa og kortvarige Afbrydelser, havde vedvaret over 7 Maaneder. 

Men endnu hed det sig flere Gange i Lobet af det paafolgende Aar, at 

Hekla paany skulde have begyndt at sprude, — lose Rygter, som i 

Almindelighed opstode, naar ostlige Storme forte de lette Materialier, 

hvormed den sidste Ildsprudning havde overost Vulkanens Omgivelser, 

ud over de vestlige Bygder. Dette gjæbler navnlig om de Askefald, 

man vil have bemærket paa „Landet" og i „Repperne" i de forste og 

de sidste Dage af Mai 1846 og d. 26<Je Juli s. A. henimod Aften, da et 

tykt Morke trak sig sammen i Nord som en Tordensky, hvilket vedva¬ 

rede en Times Tid. Med storre Bestemthed paastaaer man at have seet 

en askeblandet Damp opstige fra Hekla d. 14de August og nærmest 
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paafolgende Dage, samt d. 25de September og d. 19dc November. Af 

de noget uovereensstemmendej)" Beretninger om det førstnævnte ubety¬ 

delige og kortvarige Udbrud skal jeg kun udhæve, at man baade vil 

have seet en liden-Lysning som en Stjerne ved Toppen af Hekla og 

hort en svag underjordisk Rumlen, og at Askestotten d. 14dc om Mor¬ 

genen syntes omtrent af samme Hoide som Fjeldet, men om Aftenen 

d. 16de fuldt to Gange saa hdi. Imidlertid herskede sydlige og syd¬ 

vestlige Vinde (saa at Asken maa være dreven ind over de nordlige 

Ubygder) tildeels med Regn og tyk Luft, hvorved Iagttagelsen af hvad 

der foregik som oftest var umulig, og da Vulkanens Top i enkelte 

klare Oieblikke under de folgende regn- og stormfulde Dage atter blev 

synlig, viste sig kun den almindelige svage Damp af hvid Farve. Den 

25de Septbr. var det skyet Luft og Nordenvind i Bygden, men Sonden¬ 

vind paa Hekla, saa at den ringe Mængde Aske, der en kort Stund 

udspyedes af Vulkanen, drev tilQelds. Ogsaa d. 19de Novbr. ophorte 

Udkasteisen strax. 

Endelig være det mig tilladt, her at medtage den Beretning, som i 

afvigte Vinter nedkom til det kongelige Rentekammer fra Færoerne 

over Norge2). Man bemærkede der paa flere Steder d. 14de og 15de 

Januar d. A., at de hvide Faar vare bievne morkegraae paa Hovedet 

og omkring Halsen, hvilket befandtes at hidrore fra et sortagtigt Stov, 

som havde en brændt Lugt (?). I Analogi med hvad der havde fun¬ 

det Sted i Efteraaret 1845, skjondt Nedfaldet dengang var meget 

stærkere, sluttede man, at Hekla atter havde begyndt at rase, men 

Postskibets Ankomst fra Island bragte Visheden om, at Alt der var 

roligt. Da man ikke har overbeviist sig om, at det nedfaldne Stov har 

været vulkansk Aske, tor man neppe have nogen Formodning om dets 

Oprindelse. Imidlertid fortjener det dog Opmærksomhed, at Hekla 

endnu d. 17de Januar d. A. for sidste Gang har udstodL megen Rog og 

Damp, og saaledes bliver det just ei usandsynligt, at den nogle Dage 

tilforn ubemærket kan have udslynget endeel Aske, der af Vinden er 

bortfort til Færoerne. 

Efter saaledes, saavidt muligt Skridt for Skridt, at have fulgt Ud- 

') Navnlig med Hensyn til Tiden, idet Nogle sætte Begyndelsen til d. 13de om Efter¬ 

middagen, Andre til d. 14de om Morgenen. 

2) Ny Collegialtidendc, Nr. 10, d. 13de Marts 1847. 
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bruddets Gang, skal jeg nærmere omtale adskillige, dermed sammen¬ 

hængende, positive og negative Erfaringer eller Iagttagelser. 

I det Foregaaende har der stedse kun været Tale om een Aske¬ 

stottey men deraf maa man ikke forledes til at troe, at Hekla kun har 

sprudet af eet Krater. Tværtimod viser det sig, at der i Almindelighed, 

ja endog faa Dage efter Udbruddets Begyndelse, har været 3 Kratere i 

Virksomhed paa eengang, og da i Regelen eet paa den nordostligste 

Top, et andet paa den midterste og hoieste Top og et tredie lavere 

nede mod Sydvest. Disse Kratere adskille sig hyppigt ret tydeligt fra 

hverandre, idet Mellemkrateret, som gjerne rasede mest, udslyngede 

den sorte Askestotte, men Sidekraterne kun udsendte en tyk hvidlig 

Damp, som dog om Natten blev lysende af Gjenskinnet franeden og da 

ved sine hvirvlende Bevægelser kom til at ligne et rædsomt flammende 

Baal. Men undertiden saaes ogsaa begge de ovre Kratere at udsende 

Askestotter eller Askeskyer, ved deres morke Farve let kjendelige fra 

de lyse Dampmasser, som væltede ud af det lavere Krater; gjerne var 

det da Mellemkrateret, som spyede voldsomst og stadigst og drev en 

kulsort Askestotte hoit op i Luften, hvorimod det nordlige Sidekrater 

rasede periodisk og kun af og til opsendte tætte Askeskyer, der 

da foroven smeltede sammen med den storre Soiles udbredte Krone, 

som derved antog et noget lysere Skær. 

Dog kun sjeldnere tillod Vindstille og klart Veir med saadan Be¬ 

stemthed at skjelne imellem de forskjellige Soiler ved deres Fod eller 

Udspring; hyppigst smeltede de lige ved Fjeldets Top sammen i en 

eneste uhyre Askestotte, som foroven, hvor Delene tabte deres Bevæ¬ 

gelses-Hastighed, gav efter for Vindens Magt og slog en Bugt i en 

eller anden Retning, udbredende sig i en vidtstrakt, truende Sky, og 

stedse var da dens ene, Vinden modvendte Side meer eller mindre skarpt 

begrændset. Aldrig havde man Leilighed til at iagttage den skjonne, 
0 

regelmæssige Form, som bragte Plinius den Yngre til at ligne Ve- 

suvs Askestotte under Eruptionen i Aaret 79 p. Ch. n. med en kolos¬ 

sal Skjærm eller Pinie, — en Form, der atter viste sig ved det paa 

interessante Phænomener saa rige Udbrud i 1822 af samme Vulkan. 

Skjondt Farven i Almindelighed var mork eller sort, saae man dog 

ofte, — hvor Dampene fra Sidekraterne blandede sig med Asken og 

derved frembragte saavel paa Siden soip foroven bevægelige Krandse, 

der tidt vexlede i Form og Udseende, — bruunlige og rodlige, sjeldnere 
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morke- eller lyseblaae Farvenuancer. Af de i Askestotten opslyngede 

giod ende Stene, der lyste som Ildkugler, faldt de storre tilbage igjen i 

Krateret eller og i dets Nærhed udenom og rullede da ned ad Skraa- 

ningen; de mindre derimod slyngedes længere bort, idet de hævede 

sig i mere divergerende Buer. I Vulkanens umiddelbare Nærhed vil 

man have bemærket heed Regn, samtidigt med Askefaldet. Stottens 

Hoide angives meget betydelig: i Almindelighed ansloges den til 2 eller 

3 Gange Fjeldets Hoide fra Basis, men altid med Frygt for at denne 

Angivelse snarere skulde være for lav end for hoi. Adjunct Gunlog- 

sen, som gjentagne Gange har maalt Stottens Hoide, har velvilligt 

meddeelt mig de efterfølgende Resultater af hans Maalinger: 

Stuttens Iloidc over 

Observationens Datum. Heklas Top. 

D. 14de Octbr. 1845 . 9978 Fod 

9de Novbr. -   11580 - 

- 20de - - . 6774 - 

5te Febr. 1846 . 8910 - 

Samme Dag. 13926 - 

og en ubestemt Dag*) .... 9732 - 

Man vil heraf sec, at Askestotlens Hoide til visse Tider, som dog 

ingenlunde falde sammen med Vulkanens heftigste Virksomhed, virkelig 

har overgaaet Fjeldets Hoide over Havfladen 2, ja næsten 3 Gange, — 

intet Under derfor, at Bog og Ild ofte saaes tydeligt fra Reykjavik 

over den ostlige Horizont, hvilket alt var Tilfældet omtrent 14 Dage 

efter Udbruddets Begyndelse, og det uagtet ei ubetydelige Fjeldstræk¬ 

ninger ligge imellem begge Steder. 

Udbruddet har kun været ledsaget af faa og ubetydelige electriske 

Phænomener. Lynild og Torden har man ikke bemærket, undtagen den 

ene Gang, d. 14de Septbr. 1845; derimod synes Askefaldet, hvor det 

var stærkt, at have udviklet en Luftelectricitet, som aabenbaredc sig der¬ 

ved, at der engang i Vinteren saaes ligesom Flammer fra en Metal- 

Veirhane paa Gaarden Kéldur. At paa samme Tid og Sted en Spade, 

der havde ligget udenfor i Askefaldet, var bleven som forgyldt paa 

Bladet, maa antages for en chemisk Virkning, som vil finde sin For¬ 

klaring i det Folgendc. 

*) Sce den Bcrlingske Tidende af 14de April 1846. 
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Nogle ville have bemærket, at Nordlysene i Lobet af Vinteren gjerne 

liave grupperet sig omkring Toppen af Hekla eller tilsyneladende 

have havt deres Udgangspunkt derfra, men Andre benægte dette og paa- 

staae, at de efter Sædvane snarere have staaet i Forhold til Vindfor¬ 

andringerne, idet de f. Ex. pleie at vise sig i Nord med nordlig Vind 

eller kort forend denne tager til at blæse. I Rey kj avik skulle Nordlysene, 

ligesom hidtil, have viist sig fra alle Himlens Kanter, og hyppigt i en 

Bue fra Nordost tværs igjennem Zenith til Sydvest, en fremherskende Ret¬ 

ning, hvorpaa allerede Henderson har gjort opmærksom. Man maa 

altsaa lade staae derhen, om Vulkanudbruddet har yttret nogen Indfly¬ 

delse paa dette i hele sin Natur s aa gaadefulde Phænomen. 

Ved Hekla s og andre Vulkaners tidligere Udbrud har Solen ofte 

viist sig i et vist dosigt, rodligt Skær, rimeligviis en Folge af særegne, 

i Luften udbredte Dampe: denne Gang er intet Saadant blevet iagttaget, 

idet Solen aldrig fordunkledes, uden naar Askestotten eller en derfra 

losreven Askesky (d. 14<le Octbr. 1845) traadte foran den, men stedse 

skinnede i sin fulde Giands, naar det ellers var klar og skyfri Luft. 

Man paastod almindeligt, at Hekla skulde have udfoldet sin hef¬ 

tigste Virksomhed ved Nyinaane og Fuldmaane, eller, som det nærmere 

betegnedes, ved de med disse Maanephaser sammenhængende Spring¬ 

tider. Antage vi denne Erfaring for paalidelig og fore den tilbage til den 

sande Aarsag, da bliver det de betydeligere Forandringer i Lufttrykket, 

som skulde have foranlediget tilsvarende Afvexlinger i Udbrudsphæno- 

menernes Gang. En saadan. Virkning er ingenlunde usandsynlig. Med 

Hensyn til Jordskjælv, der jo ogsaa ere Yttringer af den vulkanske 

Kraft, kan en vis Sammenhæng med det atmosphæriske Tryk i mange 

Tilfælde antages for tilstrækkelig beviist. En lignende Forbindelse viser 
/ 

sig i hoi Grad fremtrædende ved den interessante Vulkan paa Oen 

S trom bol i, som har været i permanent Virksomhed, saalænge man 

har kjendt den. Denne Vulkan raser med storre Heftighed om Vinteren 

end om Sommeren, og Intensiteten af dens Virksomhed voxer med Vei- 
• •• 

rets Stormfuldhed, saa at Oens Beboere, — næsten lutter Fiskere, som 

altid færdes paa Soen, — benytte sig af Vulkanen som af et Veirglas og 

slutte sig af dens Tilstand til godt eller slet Veir*) Enhver Vulkan 

kan, under et længere eller kortere Udbrud, ansees for at være i per- 

roulett Ser ope: Considerations on Yolcanos etc. 



78 

manent Virksomhed, idet man abstraherer fra Udbruddets Grændser, dets 

Begyndelse og Ophor, og det bliver da meget rimeligt, at et formind¬ 

sket Lufttryk maa. tillade en rigeligere Undvigelse af de i Lavamassen 

indsluttede Dampe, hvorimod et foroget Lufttryk maa til en vis Grad 

hæmme Dampudviklingendet er med andre Ord: at Udbrudsphæno- 

menerne (Detonationerne 0g Aske-Udkastelsen) ville tiltage i Heftighed, 

jo lavere Lufttrykket er. Nu ere i Almindelighed hine Maaneskifter 

ledsagede af en storre eller ringere Uro i Atmosphæren, en Uro, som 

gjerne aabenbarer sig gjennem en lav Barometerstand, og saaledes 

kunde det vel være, at en opmærksom Iagttager, som stadigt havde det 

ildsprudende Bjerg for Oie, kunde skjelne en periodisk Afvexling i dets 

Virksomhed, sammenfaldende med de ovennævnte Maanephaser. Dag¬ 

lige Barometer-Iagttagelser, anstillede i Held as Nærhed, vilde være af 

hoieste Interesse til nærmere Belysning af denne Sag; men, i Mangel 

af disse, bliver der intet Andet tilovers, end, som nedenfor er skeet, 

at sammenstille de vigtigste Afvexlinger i Udbruddets Gang med Maa- 

nens periodiske Forandringer i samme Tidsrum, og det synes da, som 

om Rigtigheden af hiin Iagttagelse i hdi Grad bestyrkes. 

1845. 1845. 

Den 1ste Septbr. Nymaane. Den 2den Sept. Udbruddets Begyndelse. 

- 15de — Fuldmaane. - 12fce-15de Sept. Paroxysme. 

- 1ste Octbr. Nymaane. 

- 15de — Fuldmaane. — 8de-15de Octbr. Paroxysme. 

- 30te — Nymaane. — 27de-29de — Paroxysme. 

— 4de_5te Novbr. Paroxysme. 

- 13de Novbr. Fuldmaane. — 13de-14de _ Paroxysme. 

- 27de _ Standsning. 

- 29de - Nymaane. — 29de_30tc — Nyt Frembrud. 

- 13de Decbr. Fuldmaane. — 15de Decbr. Paroxysme. 
# 

— 22de — Paroxysme. 

- 28de - Nymaane. — 27de — Paroxysme. 

*3 Ligesom Vand behover en desto hoiere Varme for at koge, jo stdrrc Lufttrykket 

er, og omvendt. 
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1846. 1846. 

- 12te Januar Fuldmaane. Ilte Jan. og flg. Paroxysme. 

— 25de — Standsning. 

- 27de - Nymaane. 26de-30tc Nyt Frembrud. 

- Ilte Februar Fuldmaane. 13de Febr. Paroxysme. 

- 25de _ Nymaane. 

- 3die Marts Paroxysme. 

- 13<lc Marts Fuldmaane. 16de Paroxysme. 

- 27de _ Nymaane. 25de _ Paroxysme. 

I Forbindelse hermed skal jeg kortelig omtale de meteorologiske 

Forhold under og efter Udbruddet, sammenholdte med Middeltallene af 

tidligere Iagttagelser, ligesom ovenfor, dog kun for Reykjaviks Ved- 

kommende. 

Den maanedlige Middeltemperatur i det omhandlede Tidsrum har 

været folgende: 1845. September. ... + 5°,52 R. 

October ... 

November.. 

December. 

1846. Januar- .... 1,,4 - 

Februar... -+ 0,91 - 

Marts. . t . . -4- 1,73 - 

April. 

Mai. 

Juni. 

Juli. 

August ... 

Ved Sammenligning med de ovenfor (Pag. 44) anforte Middeltal 

for Aarene 1823—36, sees da, at Veirligets Charakteer i dette Tids¬ 

rum har været meget ustadig, idet September, December, Januar, Marts, 

Juni og Juli Maaneder liave været ei ubetydeligt koldere end sædvan¬ 

ligt, (resp. 0°,9o — 2°,oi — 0°,i7— 0°,;8 — 0°,39 og 0W,S4), October, 

Februar og April derimod en heel Deel varmere (resp. 1°,35— 2°,55 og 

0°,go). Men beregnes Middeltemperaturen for hver af de fire Aars- 

tider, saa blive disse Uregelmæssigheder tildeels udjævnede, idet den tor: 

Efteraaret 1845 bliver = *+■ 2°,so R. 

Vinteren 18— — ~ l,io - 
* 4b 
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Foraaret 1846 — = + 2,21 - 

Sommeren — — — 9,n - 

Ifolge heraf har da Efteraaret været 0°,i4 og Foraaret 0°,n var¬ 

mere end sædvanligt, Sommeren derimod 0,°33 koldere, hvorimod Vin¬ 

teren har havt den almindelige Middeltemperatur, som er udledet af 

14 Aars Iagttagelser. 

Barometrets maanedlige Middelstand i det omhandlede Tidsrum har 

ikke afveget synderlig fra det Almindelige, som man vil see, naar 

nedenstaaende Række sammenholdes med de Pag. 45 meddeelte Middel¬ 

tal for Aarene 1823—35: 

1845. September-27" 8"',55 

October. 27 7,01 

November.... 27 5,12 

December .... 27 6,00 

1846. Januar ____ 27 4,os 

Februar.27 8,35 

Marts. 27 7,41 

April__2711,56 

Mai ...27 8,73 

Juni.27 8,71 

Juli. 27 7,62 

August.27 10,22 

Men naar man beregner Middeltallet for hver af de fire Aarslider, 

som folger: 

1845. Efteraar-27" 6"',90 

1846. Vinter.27 6,1 * 

Foraar. 27 9,23 

Sommer. ... 27 8,93 

saa finder man, at Barometrets Stand gjennem hele'Aaret har været lavere 

end sædvanligt, idet Efteraar og Sommer have afveget mest (resp. l"',os 

og 1"',42), Vinter og Foraar mindst (resp. 0'",33 og 0"',iO fra Middel¬ 

forholdet efter 13 Aars Iagttagelser. 

Vandmængden saavelsom Regn- og Sneedagenes Antal erfares af 

følgende Tabel, beregnet for de fire Aarstider: 

1845. Efteraar .... 6",7... 34 Dage. 

1846. Vinter.9,2 ... 33 - 
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Foraar.6,6 ... 41 — 
é 

Sommer.... 6,6 ... 37 — 

Og naar disse Storrelser sammenlignes med de ovenfor anforte Middel¬ 

tal for Aarene 1829—37 og 1823—37, saa bliver Resultatet, at Efter- 

aaret har været noget mere tort, Vinteren, Foraaret og især Sommeren 

derimod madere end sædvanligt, hvilket for de to sidstnævnte Aars- 

tiders Vedkommende ogsaa fremgaaer, naar hensees til Regndage- 

nes Antal. % 4 

Endelig har jeg for det Følgendes Skyld beregnet Vindforholdene 

for de 3 Aarstider, i hvilke det vulkanske Udbrud fandt Sted, og i 

efterfølgende Tabel sammenstillet dem med Middeltallene for Aarene 

1823-36: 

Vinden. 

Efteraar. Vinter. Foraar. 

1845. 1823-36. 

tC |;o 

CO 
T-H 1823-36. 1846. 1823-36. 

N. 26,5 21,oo 7,0 13,22 12,0 15,44 
NO. 5,5 11,57 10,5 15,37 11,0 12,51 

0. 21,o 18,93 39,0 16,01 34,5 14,07 
SO. 9,5 6,49 1,5 8,14 6,5 12,93 

S. 8,5 5,50 1,5 5,79 4,0 6,65 
SV. 12,0 10,44 10,5 17,29 10,o 12,71 
V. 4,o 2,41 1,5 1,57 2,o 1,57 

NV. 0 4,79 1,3 3,24 2,ø 6,28 
StilJe. 4,o 9,22 17,0 8,72 10,0 8,85 

•• 

Ostenvindens betydelige Overvægt især i Vinteren og Foraaret er 

heraf det mest ioinefaldende Resultat, hvilket endmere ligger for Dagen, 

naar man sammenligner Forholdet af de ostlige Vinde til de vestlige, 

som jeg har beregnet det i nedenstaaende Tabel: 

1845 og 1846. 1823-36. 

Efteraar. 2, 25: 1. 2, 09: 1. 

Vinter. 3, 78: 1. 1, 79 : 1. 

Foraar . 3, 71: 1. 1, 92: 1. 

Det er allerede ovenfor udhævet, hvor utydeligt det Jordskjælv 
•• 

var, som indtraf i Udbruds-Oieblikket, og hvor vanskeligt det siden 

blev, med Sikkerhed at drage Grændsen imellem de egentlige Jordrystel¬ 

ser og de Zittringer, som gjerne ledsagede Vulkanens heftigere Paroxys- 

mer. Imidlertid er det dog vist, at der flere Gange senere er ind- 

6 
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truffet Rystelser, som havde Jordskjælvenes utvivlsommc Charakteer, 

men i Almindelighed have de dog havt en saa ringe Styrke, at de ikke 

ere bemærkede af Folk, som færdedes i det Frie, men kun, naar man 

sad stille eller laa tilsengs, og desaarsag ere de fortrinsviis folte om 

Natten. Denne Jordskjælvenes Svaghed, i Forbindelse med Mangelen 

paa tilforladelige Notitser om Retningen, Tiden, Stedet o. s. v. gjor det 

meget vanskeligt, ja tildeels umuligt, at forfolge de enkelte., med Be¬ 

stemthed iagttagne Rystelsers Uflstrækningskreds og andre ledsagende 

Omstændigheder, som det kunde være af Interesse eller af Vigtighed * 

at lejende, og af samme Grund tor man heller ikke benytte Mangelen 

af et Jordskjælvs Iagttagelse paa et eller andet Sted som et Beviis for, 

at det slet ikke har naaet derhen. Jordskjælvene, hvoraf enkelte ogsaa 

ere folte paa Soen, skulle have været stærkest i „Repperne“ og i Bi- 

skupstungur, altsaa i nordvestlig Retning fra Hekla, men i det Hele 

taget have de forplantet sig videst i vestlig og vestsydvesllig Retning, 

nemlig enkelte Gange lige til Reykjavik og Krisuvik; — fra den 

Bygd, der ligger Osten for Ileklas Meridian er intet Jordskjælv kom- 
\ 

met til min Kundskab, og jeg betvivler, at man overhovedet der har bemær¬ 

ket noget. De beskrives i Almindelighed som svage Ryk eller Stod*"*) 

uden kjendelig Varighed, undertiden ledsagede af en Rysten og Knagen 

i Huset, dog uden engang at flytte lose Gjenstande fra deres Plads. 

Skade have de intetsteds anrettet. 

De Jordskjælv, om hvilke jeg har erholdt paalidelig, om end mangel¬ 

fuld Underretning, ere indtrufne til nedenstaaende Tider: 

Den 4de Octbr. 1845, henved Kl. 6 Efterm., folies to Jordstod (paa 

3nifa i Lan dmanna-Rep) og tvende andre om Natten til d. 5te Octbr. 

Vinden sydostlig med Tykning og Regn. 

Den 8de Octbr. (om Natten til d. 9fJe?) et svagt Jordskjælv, be¬ 

mærket sammesteds. 

Natten imellem d. 12te og 13de Decbr.; fdlt temmelig stærkt i den 

sydvestlige Bygd, navnlig paa Kirkjubær ved Hroarslækr; ogsaa 

paa 5 ufa. Vinden sydlig med Regn og Sneeslud. 

I Ugen fra d. Ilte til d. 18(Ie Januar 1846 sporedes gjentagne 

Jordskjælv (paa 3>ufa), men de fleste vare kun svage. Vinden var i 

denne Tid mest nordostlig, tildeels stormende. 

t) Af Islænderne kaldte Kippir, PI. af Kippr. 

V 
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Den 2<lcn Februar, c. Kl. 6 Efterm., — bemærket paaKaldbakr ved 

Ytri-Rång- Aa. 

Den 17de Februar indtraf (paa Jh'ifa) et Jordskjælv i Dagbræk¬ 

ningen (omtrent Kl. 8) og et andet ved Middagstid. De vare kun kort¬ 

varige, men dog saa heftige, at Husene ryste, og de begyndte, ligesom 

de tidligere, med en stærk Susen som af en Stormvind. Taaget og 

mildt Yeir, nogen Regn, sydlig Vind. 

Sammesteds foltes Dagen efter, d. 18de Februar, ved Solopgang, et 

saa voldsomt Jordstod, at det knagede i hvert et Tommer. Sbndenvind 

med Taage og Smaaregn. 

Den 22dc og 23de Februar, i Morgentimen Kl. 5—G, svage Rystel¬ 

ser, paa S to ri-Nu pr ved 5 i or s-Aa. 

Den 5 te Marts i Morgenstunden, fbit paa S tor i-Nupr, Olafs- 

vellir og Hiålmholt (i Flocn). 

Den 4de April, Kl. 8-—9 Form., paa Stor i-Nu pr. 

Den 18de April, stærkere, sammesteds. 

Den 3die Mai, c. Kl. 5 Mg., ci paa Stori-Nupr, derimod paa 

Hjålmholt og Arnarbæli (ved Olfus-Aa) skjbndt svagt, — stærkere 

ved Krisuvik, Keflavik og i Reykjavik. Sidstnævnte Sted troede 

Nogle at bemærke en lige forangaaende underjordisk Rumlen; Andre 

ville have iagttaget to Bevægelser: forst et Stod, derpaa en svagere 

Zittren. En Mand, som laa i sin Seng, hvis Stilling var i Ost og Vest, 

skildrer Fornemmelsen, som om hans Skuldre loftedes i Veiret, hvilket 

tyder paa en Bevægelse fra Ost, da Hovedgjærdet vendte denne Vei. 

Smaating rystede, Glas og Porcellain klirrede. I et af Husene ved 

Krisuvik gik den spidse Bræddegavl los foroven fra de to under en 

Vinkel sammenstbdende Bjælker. Da Gavlen omtrent vender imod Syd¬ 

sydost, falder dens Plan paa det Nærmeste sammen med Retningen mod 

Ilckla, hvilket taler for Rimeligheden af, at Bevægelsen er udgaaet 

fra dette Punkt. Jeg formoder nemlig, at et Stod eller en Rystelse 

parallel med Gavlens Plan snarere vilde bevirke den omtalte Forryk¬ 

ning i Spidsen foroven, end et Stod under hvilkensomselst Vinkel imod 

denne Plan. 

Den 4de Mai om Eftermiddagen foltes et Jordskjælv paa Soen uden¬ 

for Yatnsnes, nemlig paa et Skib, som nylig havde forladt Keflavik 

lor at gaae til Reykjavik. I det fbrsle Oieblik troede man ombord, 
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at Skibet havde stodt, hvilket, dog ei kunde være Tilfældet paa det 

Sted, hvor det da befandt sig. 

Den 8<le Mai (St. Bededag) om Efterm. Kl. 2—3 foltes et temmelig 

betydeligt Jordstod ved S to ri-Nupr midt under Gudstjenesten; Kir¬ 

kens Tommerværk knagede lydeligt. 

Den Juni, om Efterm. Kl. 2 Slet, sporedes en Jordrystelse paa 

Hals, Kaldbakr, Kornbrekkur og Kirkjubær, Til denne Tid var 

jeg under Blæst og Slud beskjæftiget med at sætte over Jiors-Aa og 

bemærkede da Intet; men samme Dags Aften, omtrent i Midnatsstunden, 

medens jeg endnu laa vaagen paa Storu-Vellir, indtraf atter et Jord¬ 

sk jælv, hvorved Huset rystede og knagede. 

Den 31te August, Kl. 9| Aften, foltes en svag Jordrystelse i Rey- 

kjavik og Keflavik, samt tillige paa et Skib udenfor sidstnævnte 

Sted; ogsaa denne Gang havde Folk ombord en Fornemmelse, som om 

Skibet havde rort Grunden. 

Den 26de November, om Aftenen, og: 

Den 7de Januar 1847, ved Midnatstid, mærkedes paa ipiifa meget 

stærke Jordrystelser, som, liig de foregaaende, begyndte med en hef¬ 

tig Susen. 

I Lobet af sidstafvigte Vinter har man i Reykjavik og Omegn fbit 
# 

adskillige Jordskjælv, navnlig den 15de Februar 0847); og Natten 

imellem den 2den og 3die Marts s. A. indtraf paa Hei&arbær i 3>ing- 

valla-Sogn et saa betydeligt Jordstod, at Husene rystede, alle Folk 

paa Gaarden vaagnede, og lose Sager nedstyrtede fra Hylderne*). 

Endelig bor det ikke forbigaaes, at man et Par Gange har mærket 

til svage Jordskjælv flere Steder paa Nordlandet, stærkere derimod i 

April og Mai paa Grim s 6; men for ingen af dem seer jeg mig i Stand 

til at angive Dagene, da de indtraf. — Heller ikke turde det være 

uvigtigt at bemærke, at, naar det kort ovenfor er sagt, at Jordskjælvene 

have været stærkest i Districtet B iskups tungur, saa maae disse Ord 

dog forstaaes med den Indskrænkning, at de kun gjælde for den Periode, 

hvori Ileklas Udbrud varede, altsaa maaskee kun for de Zittringer, 

som ledsagede Detonationerne, hvorimod de egentlige Jordskjælv, som 

indtraf siden, i Lobet af Foraaret, og foltes temmelig stærkt andetsteds, 

ere her forbigaaede aldeles eller næsten ubemærkede. 

*) Berlingske Tidende , den 3die April 1847. 



Saa ufuldstændige Data, som de ovenstaaende, — hvis Ufuldstændig¬ 

hed dog for en stor Deel hidrorer fra Forholdenes Natur, — paabyde 

megen Varsomhed i deres Benyttelse til Uddragning af Slutninger. Imid¬ 

lertid fremgaaer dog deraf oiensynligt den Bemærkning, at de egentlige, 

tydeligt markerede Jordskjælv især ere indtrufne under Vulkan-Udbrud¬ 

dets senere Periode og efter dets Ophor, som den vulkanske Virksom¬ 

heds sidste Krampetrækninger; ligesom der ogsaa i deres forskjellige 

Udstrækningskredse synes at ligge Antydninger til, at de kunne hen¬ 

fores til begge, af Werner adskilte Classer af Jordskjælv, eller at 

Sædet for deres Udgangspunkt har ligget i en meget forskj ellig Dybde 

under Jordskorpen. 

For at bestemme Retningen og til en vis Grad ogsaa Styrken af 

de Jordskjælv, som muligt maatte indtræffe under mit Ophold i Island, 

havde jeg ladet forfærdige en saakaldet Jordskjælvmaaler (Sismometer), 

som jeg anseer det for passende at give en Beskrivelse af, skjondt jeg 

ikke fik Leilighed til at prove dens Brugbarhed. De eneste Jordskjælv 

under mit Ophold i Landet (sc. d. 5te Juni og 31te August) indtraf 

nemlig paa Tider, da jeg befandt mig paa Reiser, og Opstillingen af 

mit Apparat krævede saadanne Forberedelser, at den umuligt kunde 

foretages andre Steder, end hvor jeg tovede i længere Tid. Mit Sis— 

mometer (PI. II, Fig. 6) er i det Væsentlige construeret efter samme 

Princip, som det af Cacciatore i Palermo*), dog med adskillige 

Afvigelser baade i Form og Materiale. Paa Grund af Islands fugtige 

Ciima turde jeg ikke vælge (Buxbom-) Træ dertil, hvilket maaskee kan 

være tjenligt under Sydens varme Himmel. Jeg lod da en rund Jern- 

krands af £ Tommes Hoide og 6 T. indvendig Vidde fastgjore til en 

Jernbund af 9 T. Diameter, saaledes at denne altsaa naaede henved 

1^ T. frem rundt omkring den opstaaende Krands. Denne blev, 1 Linie 

fra sin ovre Rand, forsynet med 8 Huller af 2 Liniers Diameter, i lige 

indbyrdes Afstand og skraat nedadgaaende indvendigfra udad, og uden¬ 

for hvert Hul stilledes paa den fremragende Rand af Bunden en liden 

Kasse af Jernblik. Til Brug opstilledes dette Redskab paa en flad Steen, 

som lagdes umiddelbart paa Jorden, med de 8 Huller rettede imod de 

fornemste Himmelegne og fuldkommen horizontalt, til hvilken Hensigt 

*) Beskrevet i Poggen do rfs Annalen der Physik and Chcmic, Bd. XXIV, Pag. 

62. 1832. 
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der til Bunden var nittet 3 udstaaende Orer, hvori Skruer, der altsaa 

tjente som Fodder. Derefter fyldtes det indvendige flade Rum med 

Qviksolv, tæt op til Hullernes Rand, og en Kasse styrtedes over det 

Hele for at beskytte det mod Regn og Stov. Det er oiensynligt, at 

naar Grunden, hvorpaa Apparatet stod, saltes i en svingende Bevæ¬ 

gelse, saa vilde Qviksolvet lobe ud af de Huller, der laa i Bevægelsens 

Retning, altsaa angive denne ved at opfanges i den udenfor hvert Hul 

befæstede Kasse, og det er rimeligt, at, selv naar Stedets Heftighed 

skulde drive Qviksolvet ud af flere sideliggende Huller, hvilket dog 

aldrig kunde hænde med flere end 3, saa vilde den storre Mængde af 

Qviksolv (i den midterste af de opfangende Kasser) antyde Retningen, 

ligesom man og overhovedet af Mængden vilde kunne slutte sig til 

Bevægelsens Virksomhed. 

I et Land, hvor Efterretninger forplante sig fra Mund til Mund, hvor 

Stedernes afsondrede Beliggenhed mcer end andetsteds foroger Meddelcl- 
•• 

seslysten og i samme Grad aabner Oret for Alt, hvad der fortælles, — 

i et saadant Land finde tomme Rygter deres bedste Jordbund; der ud¬ 

brede de sig med samme Lethed som de opstaae, og hoist vanskeligt 

bliver det da, siden at skille det Sande fra det Falske og at fore Rygtet 

tilbage til sin rette og oprindelige Kilde. Det vilde være el utaknem¬ 

meligt Arbeide, her at meddele og gjendrive al den lose Tale, som er 

fort om og i Anledning af Heklas sidste Udbrud. En saa mærkelig 

Naturbegivenhed er naturligviis i hoi Grad egnet til at paavirke en 

ucultiveret Almues Phantasi, som da rober sin usædvanlige Virksomhed 

ved Affedningen af en Mængde „Tildragelser* eller „Iagttagelser,* som 

ikke have mindste Hjemmel i Virkeligheden. 

Med disse Bemærkninger maa jeg indlede Meddelelsen af adskillige 

Rygter, som, skjondt jeg tildeels maa betvivle deres Sandhed, dog ikke 

bor forbigaaes i Taushed, fordi Gjenstanden har en særegen Interesse. 

Saaledes horte jeg fortælle, at de mange varme Kilder, som lindes 

omkring Krisuvik, skulle et Par Dage efter Vulkan-Udbruddets Begyn¬ 

delse være befundne noget mindre dampende end sædvanligt, hvorimod 

de snart derefter gjenvandt deres forrige Livlighed. Men deels forsik- 

kredes fra andre Sider, at Kilderne ei havde lidt mindste Forandring, 

deels beviser hiin Iagttagelse, selv om den er rigtig, slet Intet med 

Hensyn til Indflydelsen af det vulkanske Udbrud, baade paa Grund af 

dens Ubestemthed og Mangelen paa Angivelse af Luftens samtidige 
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Temperatur og Tryk, — Forhold, som altid kjendeligt modificere lig¬ 

nende Thermers Virksomhed: Trykket i Realiteten, Temperaturen vel 

kun tilsyneladende. Ogsaa er det berettet, at i Foraaret og Sommeren 
C 

for Hekias Udbrud havde der lydt ligesom Tordenbrag fra den store 

Kilde, som for omtrent to Aar siden frembrod paa Krisuviks-Fjeldet, 

og at denne Larm tydeligt havde været at hore paa de noget borte- 

liggende Gaarde; men efterat Ildsprudningen var begyndt, skal der ei 

være mærket videre dertil og heller aldrig siden. 

Det er sagt, at de verdensberømteSprudelkilder Geysir ogStrockr>) 

ved Vulkan-Udbruddets Begyndelse skulle have standset deres Virksom¬ 

hed eller idetmindste være svækkede i Kraft i en kjendelig Grad. 1 og for 

sig involverer dette Rygte ikke nogen Grund til Tvivl, efterdi de island¬ 

ske Vulkaners Historie indeholder talrige Exempler paa lignende Virk¬ 

ninger; gamle Thermer cre forsvundne eller svækkede i LivKghed og 

Temperatur, nye eré fremkomne i større eller mindre Nærhed af de 

ældre, og selve Geysir viser sig at have været slige indgribende For¬ 

andringer underkastet, idet den tvende Gange har skiftet Plads. Ogsaa 

det Udbrud af Hekla, som her er Gjenstand for Undersøgelsen, frem- 

byder Exempler paa hede Kilders Bortebliven og Nedstæmning af deres 

Varme, nemlig i Reykja-Dalene; men denne ubestridelige Erfaring, 

som de Folk, der en Uges Tid efter det forste Udbrud af Hekla havde 

været tilfjelds paa Faaresamling, snart udbredte i Bygden, blev da under sin 

Vandring fra Gaard til Gaard, med Rygtets sædvanlige Licents udstrakt 

til liere andre Therrner, saaledes til Kilderne ved Gaarden Reykir i 

01 fus- Bygden, til de saakaldte Reykj ah ve rar‘O ved Bruar-Aaens 

venstre Bredde og til — Geysir, den mægtigste og skjonneste af alle 

Springkilder. 

Om de førstnævnte Thermer fortaltes, at de næsten havde ophort 

at dampe, men begyndte igjen, da Hekias Udspredning var forbi. 

Enhver nærmere Oplysning om dette Phænomen savnes. 

Af Reykja-Kilderne vedBruar-Aa, som fremtræde paa et ganske 

fladt Terrain, ere de nordlige ved Gaarden Efri-Reykir kun ubetyde¬ 

lige; den sydlige saakaldte „Store Reykj ah ver,'“ ved Gaarden Syd ri- 

') Strockr betyder i Islandsken en Smorkjærnc, — overfort paa Springkilden, fordi 

dens Ror danner et næsten lodret nedgaaende Hul fra Jordens Overflade. 

O II v e r a r er i Islandsken Benævnelsen for de kogende Kilder, som ikke crc „Geiserc.“ 
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Reykir, er derimod en meget livlig, stedse sprudlende Kilde, som slynger 

sit koghede Vand flere Alen op over det i Midten af et lidet Vandlob 

dannede Kiselbassin. Da denne Kilde forhen har været underkastet 

mærkelige Forandringer, tildeels samtidigt med vulkanske Udbrud eller 

Jordskjælv, var det just ei til at undres over, om den ogsaa ved denne 

Ledighed havde viist noget Paafaldende. Saaledes er det mig fortalt, 

at den, under Skapta-Joklens Udsprudning i Aaret 1783, i de forste 

Uger af Vinteren (o: i den sidste Uge af October og den forste af No¬ 

vember) paa 3 Onsdage efter hverandre blev tom for Vand en kort 

Stund, hvorefter den kom tilbage med forstærket Kraft, saa at Vand og 

Dampe dreves hoit tilveirs og Stene (Brudstykker af Bassinet) udslynge¬ 

des over imod den nærliggende Bondegaard. Ogsaa engang omtrent 

midt i August 1834, under Iloslætten, nemlig en Loverdag-Eftermiddag 

Kl. 3 (cf. 16Jc?) blev denne Kilde urolig, idet den nemlig tomte og 

fyldte sig flere Gange med korte Mellemrum og under heftige Opsproit- 

ninger, hvilket vedvarede til Solen stod op om Sdndagen. Derefter 

holdt den sig i jævn Bevægelse, indtil Aaret 1838, da den, efterat flere 

Jordskjælv*) vare fdlte der i Omegnen et Par Dage tilforn, pludselig 

blev tom den :19de Februar omtrent i Middagsstunden, uden at dog 

Bunden var til at see for Vanddampe. Under heftig Brusen og dumpe 

Knald nede i Dybet, holdt den sig saaledes en Times Tid, hvorpaa den 

kom igjen med saadan Voldsomhed^ at Stykker af Kiselsinter kastedes 

hoit op i Luften. — Men ved min Nærværelse paa Stedet i Sommeren 

1846 kunde jeg ikke faae Andet ud af de nærboende Folk, end at 

denne Springkilde for, under og efter Ileklas Udbrud i det sidstafvigte 

Efteraar ikke havde viist nogensomhelst Forandring eller Afvigelse fra 

sin sædvanlige Holdning, saa at altsaa Rygtet for dens Vedkommende 

viste sig at være falskt. 

Hvad nu Geysir og Strockr angaaer, saa kunde jeg heller ikke 

her folge nogen anden Frcmgangsmaade, end at udspørge de Folk, som 

boe i Nabolavet, om hvad de havde seet og bemærket. See her Resul¬ 

tatet af mine Efterspørgsler. Bonden paa Gaarden La ug, omtrent i 
• v 

Syd for Geysir-Terrainet, meddeeltc, at han ikke saae Geysir sprudle 

i circa 3 Uger efter Vulkan-Udbruddets Begyndelse, hvorimod han ind¬ 

rommede, at den dog gjerne kunde have sprudlet om Natten, eller til 

*) Sammenlign hermed, hvad der Tag. 51 er mcddcclt om andre Jordskjælv i dette Aar. 



Tider, da han ikke har været i dens Nærhed, thi han maa fjerne sig 

et Stykke Vei fra sin Bolig-, for at faac den at see. Paa Strockr havde 

han ingen Forskjel bemærket, men den sprudler ogsaa sjeldnere og 

mere uregelmæssigt end Geysir. Derimod erklærede Bonden paa 

Ha uk ad air, en lige Norden for Geysir beliggende Gaard, fra hvis 

Vinduer det hele, med varme Kilder opfyldte Terrain stedse haves for 

Oie, at Geysir efter Heklas Udbrud havde sprudlet aldeles som for, 

med een eller flere Dages Mellemtid; ja, om han huskede ret, havde 

han endog Dagen efter Udbruddet været Vidne til en Sprudling. 

Jeg henstiller trostigt til Læsernes egen Dommekraft, hvilken af 

disse to, hinanden tilsyneladende modstridende Erfaringer, man vil 

skjænke sin Tiltro: Det er aabenbart, at den positive maa tillægges 

storre Værdi end den negative. Jeg har ogsaa kaldt dem kun tilsyne¬ 

ladende modstridende, fordi det: at have seet Noget finde Sted, har sin 

sande logiske Modsætning i: at have seet, at det ikke fandt Sted, der¬ 

imod ei i: ikke at have seet, at det fandt Sted. 

Hermed kunde jeg lade denne Sag være til Ende., dersom ikke min 

Undersøgelse af Geysir havde aabenbaret en paafaldende Forandring 

ved denne Springkilde, hvis Aarsag og nærmere Omstændigheder jeg 

ikke var i Stand til at efterspore, skjondt den i hoi Grad bemægtigede 

sig min Interesse. 

Det vilde fore mig forvidt, her at meddele en Beskrivelse over Alt, 

hvad der vedkommer Geysir; denne og omliggende Thermer have saa 

ofte været Gjenstand for Reisendes Undersøgelser,, at jeg maa henvise 

til de derom udgivne Beretninger. Det kan være Nok for mit Oiemed 

at anføre, at Geysir s Vand udslynges af et lodret nedgaaende, konisk 

Ror, som foroven udvider sig i et fladt, skaalformigt Bassin. Dybden 

af dette Ror (fra Bassinets imaginaire Overflade) angives noget forskjel¬ 

lig af forskjellige Forfattere: saaledes af Olafsen ogPovelsen (1750) 

til 72 Fod, Ohlsen (1804) 88 Fod O? Mackenzie (1810) noget over 63 F., 

Henderson (1814) 82 F.2), John Barro w 67 F. paa den ene Side og 

noget mere end 70 F. paa den andens), L o ttin (1836) etsteds 63 F., paa 

*) Om Vandspringene Geysir og Strockr i Island, af Lieutn. Ohlsen, i det Kgl. 

danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 3die Rækkes 4de Bind, 1805—1806. 

2) I c el and, or the journal of a residence in that island during the years 1814 and 

1815, etc., by Eb. Il enders o n, Edmburgh, 1818. 

:‘) Bladet „Sondagen“, 1839, Nr. 28. 
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et andet Sted 73 F. Ved min Nærværelse paa Stedet i 1839, fandtes 

Dybden ved gjentagne Lodninger at være 72 F., hvorimod Jonas Hall- 

grimsson i August 1837 havde fundet den 21 F. storre, eller liig 93 F. 

Det fremlyser heraf, at enten har Geysirs Dybde i Lobet af nu næsten 

et heelt Aarhundrede — det Tidsrum, hvori de bekjendtgjorte Undersogel- 

ser falde — været adskillige, tildeels betydelige Forandringer under¬ 

kastet, eller og befinder sig paa dens Bund een eller flere Kanaler, 

som fore ned til en storre Dybde, og hvis Snæverhed eller Krogethed 

gjore det afhængigt af Tilfældet, om man træffer dem med Loddet eller 

ei. Sidstnævnte Forklaring antages i Almindelighed af Forfatterne over 

denne Gjenstand, og turde maaskee ogsaa være den naturligste og 

simpleste. Imidlertid stemme de ældste og de nyeste Maalinger overeens 

om en Dybde af 72 Fod, og med denne Antagelse ankom jeg ogsaa 

til Springkilden i Efteraaret 1846. Men Bonden fra La ug, som gik 

mig tilhaande ved mine Forsog, smiilte over min forelobige Yttring, at 

der nok vilde lobe 12 Favne af Lodlinen ud, og fortalte tillige, at In¬ 

gen, som i denne Sommer havde maalt Kildens Dybde, havde fundet 

den storre end 10 Favne. Rigtigheden heraf formaaer jeg ikke at af- 

gjore, men vist er det, at da jeg, tvivlende og forventningsfuld, lod 

Loddet lobe ned,, sank del kun til 10 Favnes eller 60 Fods Dybde, og 

ved at gjentage Lodningen paa forskjellige Steder i Roret, fik jeg 

stedse det samme Resultat. Dette maa jeg indskrænke mig til at hen¬ 

stille til fremtidige Undersogeres Opmærksomhed, undladende enhver 

hypothetisk Forklaring over hvad der foregaaer i Geysirs hemmelig¬ 

hedsfulde Dyb. 

Da kun faa af de Reisende, som have besogt Geysir og Strockr, 

have anstillet Forsog for at bestemme deres Temperatur i forskjellige 

Dybder, mest maaskee fordi de manglede de dertil fornodne Appara¬ 

ter, skal jeg Jillade mig at meddele Resultaterne af mine Forsog der¬ 

over, skjondt de strengt taget ikke vedkomme Hovedgjenstanden for 

dette Skrift. Til de ældre Forsog i dette Gierned — Lo ttins i 1836, 
O J 

Il all gr imssons i 1837 og mine i 1839 — er der benyttet afknækkede 

Qviksolv-Thermometre, som i en for Vandel tilgængelig Kasse blevc 

nedsænkede paa Kildernes Bund, hvorefter de opvarmedes i Vand ved 

•Siden af et heelt Thermometer, for saaledes at udfinde, hvor meget Qvik- 

solv der var drevet ud; — men Unoiagtigheden af denne Fremgangs¬ 

måde aabenbarer sig i de hoist forskjellige Temperatur-Angivelser, der 



ere uddragne som Resultater af disse Forsog*). Rimeligviis baner 

Vandet sig Vei ind imellem Qviksolvets og Rorets indre Overflade og 

bidrager saaledes til at forstyrre Resultatet, — en Forstyrrelse, der i 

Regelen har bevirket en meer eller mindre betydelig Forogelse af Tem¬ 

peraturen over livad man maatte vente sig efter vor Kundskab til Lo¬ 

vene for Vandets Varmegrad under forhoiet Tryk. For at undgaae 

denne og andre Feil, som ere uundgaaelige Folger af den hidtil anvendte 

Methode, havde jeg denne Gang forsynet mig med forskjellige Appara¬ 

ter, hvorved Kildernes Temperatur skulde underkastes en dobbelt 

Prove, deels nemlig med omtrent lignende qviksolvfyldte Smaaflasker 
•• 

som dem, hvoraf Conferentsraad Orsted har betjent sig ved Bestem¬ 

melsen af Temperaturen i det artesiske Borehul paa Nyholm, deels 

med flere Me tallegeringer af forskj ellig Smeltelighed. Hine Flasker 

(PI. II, Fig. 7) vare af en cylindrisk, nedentil noget konisk Form, om¬ 

trent 2 Tommer lange og af 3 å 4 Liniers Diameter, foroven udtrukne 

i et snævert Ror, som 2 Gange var boiet under en ret Vinkel, saaledes 

som Tegningen viser. Legeringerne vare dannede af Vismuth, Bly og 

Tin i nedenstaaende Mængdeforhold, og deres hosfoiede forskj ellige 

Smeltepunkter foreløbigt bestemte ved en lille Proves Smeltning i op¬ 

hedet Olie, hvori et Thermometer var ophængt. 

Visinuth. Bly. Tin. Smeltepunkt. 

0 1 . . 1 
• • 2 • • 
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3) i . . . . 1 . . . . l . . . . 122,°;. 

4) 1 . . . . i . . • • • 131,»25 

5) 1 . . . . l . . . - 148« 

1 . . . . 4 . . . . 4 . . . . 170° 

For lettere at kunne iagttage, hvorvidt de maatte blive paavirkede 

af Heden i de paagjældende Kilder, vare de udstobte i Form af tynde 

flade Stænger, som ved Forsogene anbragtes i almindelige Reagentsglas. 

For Brugen afbrækkedes Roret paa de omtalte Smaaflasker ved x, 

hvorved Qviksolvet, som tilforn naaede et Stykke op i den lodrette Ende, 

Lo ttin . 124° 
Hall g rims son . . 120° 
J. C. Schythe . . 158° 

S t r o c k r. 

110°, 75 

193° 

112°,5 
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nu kom til at staae lige i Mundingen af den fine Kanal i Rorels hori- 

zontaleDeel. Et Par af de saaledes præparerede Flasker nedsænkedes i 

Vandet tilligemed 4 Glas med Metallegeringerne 2, 3, 4 og 5, indsatte 

i Hullerne af Mellembunden i en Blikcylinder, som var anbragt i lodret 

Stilling paa Enden af Linen, umiddelbart ovenfor det derværende Bly¬ 

lod (PI. II, Fig. 8, Bunden Fig. 9, Mellembunden Fig. 10). Gjennem- 

hullet forneden, tilstedede Cylinderen Vandet fri Adgang til sit Indre, 

men, lukket foroven, forbod den Undvigelsen af den indespærrede Luft, 

som maatte holde sig oventil meer eller mindre sammentrykket, i For¬ 

hold til den Dybde, hvortil Apparatet sænkedes. Saaledes var da Van¬ 

det forhindret i at naae Flaskernes Aabning, hvorimod det frit omspil¬ 

lede deres nedre Deel saavelsom de lavere hængende Reagentsglas. 

Apparatet nedfiredes flere Gange — og hver Gang naturligviis med nye 

Qviksolvflasker og Metallegeringer — til Geysirs Bund eller 60 Fods 

Dybde og til 30 Fods Dybde, og holdtes i hvert Tilfælde roligt gjen¬ 

nem fulde 10 Minuter, hvorved Varmen formeentlig har faaet meer end 

tilstrækkelig Tid til i lige Grad at gjennemtrænge alle dets Dele. Paa 

samme Maade skete Forsoget med Strockr, hvis Dybde er 42 F., men 

da Vandet efter Sædvane stod 12 F. under Rorets ovre Rand, blev Appa- 

ratets Dybde under Vandets Overflade kun 30 E. Det maa endnu bemær¬ 

kes, at Geysir til den Tid, jeg befandt mig i dens Nærhed, forholdt 

sig temmelig i Ro, idet denne kun afbrodes af de sædvanlige, perio¬ 

diske Opbruusninger i Midten af Bassinet, ledsagede af dumpe under¬ 

jordiske Dron; Strockr derimod var i livligt Kog, som den pleier van, 

og viste, uden foregaaende Pirringsmidler*), 3 Timer efterat Forsogene 

anstilledes, en Sprudling, der varede c. 5 Minuter, uden dog at naae 

nogen betydelig Hoide. 

Ved siden at undersoge de til Forsogene anvendte Smaaflasker, be¬ 

fandtes Qviksolvet aldeles sunket ud af det snævre Ror og ned i den 

videre Deel, — Beviis for, at en Deel deraf formedelst den stærke 

Udvidelse i Varmen var lobet ud. For nu at udfinde, for hvor hoi en 

Temperatur de havde været udsatte, anbragte jeg dem, ved Siden af et 

Thermometer, i en flad Skaal med Olie, som langsomt ophededes ved 

*) For at vække denne Springkildes slumrende Kraft til Virksomhed, pleier man at 

fodre den med Stene og Græstorv. Det varer da sjeldent længe, inden den „renser sig“, 

som Islænderne kalde det; men den udslyngede Vandsoiles Forurening herover en saa- 

dan fremtvungen Sprudling storste Delen af dens Skjonhed. 
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Flammen af en Spirituslampe. Derved udvidedes Qviksolvct paany, steg 

følgelig atter op i det snævre Ror, og i samme Oieblik det naaede 

Aabningen af dette og vilde til at trænge ud, iagttoges Thermometret, 

hvis Standpunkt altsaa umiddelbart angav Varmens Hoide i de respec- 

tive Kilders forskjellige Dybder, da det jo er aabenbart, at hvis Flaskerne 

der havde været udsatte for en hoiere Temperatur, saa maatte mere af 

det indesluttede Qviksolv være løbet ud. Resultaterne af disse gjentagne 

Prover gave for Geysirs Vedkommende: 

i GO Fods Dybde en Temperatur af 112—115° 

i 30 - - - - - 100° 

og for Strockrs Vedkommende: 

i 30 Fods Dybde en Temperatur af 102—103°. 

Dog bor det med Hensyn til Sidstnævnte bemærkes, at det erholdte 

Resultat maa ansees for meget upaalideligt, fordi Bevægelsen, der her¬ 

sker i denne Kildes kogende Vand, havde foranlediget, deels at de an¬ 

vendte Smaaflasker, formedelst Blikcylindrens Omtumling, vare forstodte 

i Enden af Roret, skjondt de ikke havde forladt deres Plads, deels at i 

enkelte af dem sad en lille Qviksolvdraabe tilbage i Roret, som ved den 

paafolgende Ophedning i Olie strax undveg igjennem Aabningen, hvor¬ 

ved de bleve ubrugelige til Proven. 

Af Metallegeringerne havde jeg ikke just ventet mig nogen noiag- 

tig Angivelse af Temperaturen, men snarere en tilnærmende Bekræftelse 

paa, hvad Qviksolvflaskerne maatte have lært mig. Dog, Omstændighe¬ 

derne foiede det saa, at de bleve mig mere til Nytte end jeg havde 

formodet. Det viste sig, at der paa Bunden af Geysir var smeltet 

ikke blot en Deel af Legering 2 (med Smeltepunkt =102°,5), men og- 

saa, skjondt i ringere Mængde, af 3 og 4 (med de respective Smelte¬ 

punkter 122°,5 og 131°,25), og paa Bunden af Strockr baade noget 
# 

af Legering 2 og af 3; men overilet vilde det være, heraf at drage 

den Slutning, at Vandet havde en Temperatur, svarende til det hoieste 

af de nysanforte Smeltepunkter, eller vel endog overstigende dette. 

Der var al Grund til at formode, at der ved Udstopningen af hver Le¬ 

gering i flere tynde Stænger havde dannet sig forskjellige Combinatio- 

ner af de 2 eller 3 sammensættende Metaller af forskjellig Smeltelighed, 

eftersom de vare udstobte forst eller sidst af Digelen, — at altsaa den 

foreløbige Bestemmelse af Smeltepunkterne ikke turde udstrækkes til 

alle Stænger af een og samme Legering. Det var derfor min Agt, at 
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gjentage denne Bestemmelse, efterat Legeringerne havde været udsatte 

for Springkildernes Varme og derved i storre eller mindre Grad vare 

omsmeltede; og da denne Prove nu foretoges netop med de smaa 

Qvantiteter, som befandtes at være smeltede i Kilderne, — ligesom til- 
\ 

forn ved at ophænge dem i heed Olie ved Siden af et Thennometer og 

observere dettes Standpunkt i samme Oieblik, de nedfaldt i flydende 

Tilstand, — saa gav den omtrent et lige Smeltepunkt for de forskjellige 

Legeringer, der vare samtidigt anvendte. Deraf seer man da, at der af 

de ældre Legeringers Metaller havde dannet sig nye Combinationer netop 

i saadanne Mængdeforhold, at deres Smeltepunkt svarede til den Varme, 

hvilken de havde været underkastede i Kilderne. 

For Geysir fandtes saaledes Smeltepunktet af de Legeringer, der 

havde været nedsænkede paa Bunden, at være: 

• for Kr. 2 = 115° 

- - 3 = 114° 

- - 4=116° 

og i 30 Fods Dybde: 

for Nr. 2 = 98° 

hvilke Temperaturer ville befindes meget nær overeensstemmende med 

dem, der ovenfor ere meddeelte som Resultater af Proven med Qvik- 

solvflaskerne. 

For Strockr var Smeltepunktet af 

Legering 2= 111° 

og af 3 = 116° 

altsaa betydeligt afvigende fra den Temperatur, Qviksblvflakerne havde 

angivet; men af de ovenanforte Grunde inaa jeg antage, at man for 

denne Springkildes Vedkommende ene bor henholde sig til Legeringerne, 

saa at der folgelig paa Strockr s Bund har hersket en Temperatur af 

idetmindste 116°. 

Undersoges nu, hvorvidt de saaledes fundne Temperaturer stemme 

overeens med Lovene for Vandets og Dampens Varme under forskjellige 

Tryk, saa finder man, at de., langtfra at modstride disse Love, tværtimod 

ligge indenfor de Grændser, som Lovene afstikke. Antages Luftens 

Middeltryk at opveie 28 Tommers Qviksolvhoide, saa bliver den til 1 

Atmosphæres Tryk svarende Vandhoide liig 31,73 Fod. Paa Bunden af 

Geysir, o: i 60 Fods Dybde, er altsaa Trykket ikke langt fra 3 At- 

mosphærer (Luftens og Vandsoilens tilsammenlagte ), — i 30 Fods Dybde 



er det henimod 2 Atmosphærer og ligedan paa Bunden af Strockr i 

samme Dybde under Vandspeilet. Men, som bekjendt svarer: 

100() Varme til 1 Atmosphæres Tryk 

122° - - 2 - - 

135°,5 - - 3 - - 

det er: naar Vandet under almindeligt Lufttryk koger ved 100,° saa ud- 

fordres 122° til Kogning under 2 Atmosphærers Tryk og 135,ft5 til 

Kogning under et 3 Gange saa stort Tryk. Nu var Vandet i Geysir 

ingenlunde kogende (et Par Tommer under Overfladen ved Randen af 

Bassinet kun 82° — 83°), — folgelig kan det i en Dybde af 30 og 60 

Fod heller ikke have havt den til Kogning under de tilsvarende Tryk 

fornodne Temperatur af respective 122° og 135,°5, og mineForsog be¬ 

vise ogsaa, at Varmen langtfra ikke har været saa stor. I Strockr 

derimod var Vandet i livligt Kog; hvor naturligt derfor, at der i denne 

Kilde i en Dybde af 30 Fod fandtes en Temperatur kun nogle faa Gra¬ 

der lavere end den, der svarer til det fulde Tryk af 2 Atmosphærer. 
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V. Beskrivelse af de ved Udbruddet bevirkede For¬ 
andringer i Heklas Form og af Udbruds-Producterne. 

HEKLA OG DE NYE KRATERE. - DET NYE ROIN. — DE UDKASTEDE SCORIER, 

SAND OG ASKE. — PIMPSTEEN. 

Efter at have beskrevet Vulkan-Udbruddets vigtigste Phænomener og de 

Virkninger deraf, som stode i umiddelbar Sammenhæng med dem, fores 

jeg, ifølge Planen for dette Arbeide, til Skildringen af de Forandringer, 

Udbruddet har foranlediget deels ved Hekla selv, deels i dens Omgi¬ 

velse, saaledes som de fremgik af mine i den paafølgende Sommer an¬ 

stillede Undersøgelser. Næst Vulkanen, hvorigjennem den underjordiske, 

af Varmen betingede Virksomhed saa længe og s aa heftigt aabenbarede 

sin Tilværelse, bliver naturligviis det nye Roin — denne kolossale Ud¬ 

tømmelse af flydende Lava fra Jordens Indre, der nu ligger størknet 

paa dens Overflade, som et Vidne om den svundne Begivenhed — Hoved- 

gjenstanden for vor Opmærksomhed; men ogsaa de udslyngede Scorier, 

Sand og Aske fortjene en nærmere Betragtning. I det Følgende vil da 

tillige indeholdes Meget, som kan tjene til nøiere Forklaring og Fuld- 

stændiggjørelse af hvad der ovenfor er meddeelt i Udbruddets Historie, 

thi denne kunde, ifølge Sagens Natur, ikke indbefatte stort Andet, end 

hvad der viste sig for en overfladisk og fra Udbruddets Hovedsæde 
•• 

fjernet Beskuers uhildede Oie. 

Den 5te Juni 1846 befandt jeg mig i Bygden Vest for Hekla, ijden 

saakaldte Land-Sveit. Det siden Midten af April herskende milde Veir 

havde allerede fremlokket god Græsvæxt paa Marker og Enge, og Gaar- 

den Næfrholts lysgrønne Tun skjelnedes i Frastand blandt sine nøgne, 

eller dog med en mere tarvelig Vegetation bedækkede Omgivelser. Af 

disse fremhævede sig det nye Røm i en grel Modsætning til det side- 



97 

liggende venlige Tun (PI. Vil og VIII). Som en stivnet Steenflod O 

strakte dets dode, sorte Masse sig Oster efter, op imod Heldas Fod; 

kun de fra mange Punkter opstigende hvidlige Dampe — især synlige i 

den koldere Morgen- eller Aftenluft — vidnede om, at disse mægtige Masser 

engang havde været i Bevægelse under en Art af flydende Tilstand, og 

al lieden, som endnu ulmede i det Indre, havde spillet en vigtig Rolle 

ved deres Dannelse; — men Vulkanen selv laa endnu indhyllet i sit 

sædvanlige Klædebon: en tæt og uigjennemtrængelig Skykappes)- 

Taaget og regnfuldt Veir vedligeholdt denne Tingenes Tilstand 

storste Delen af Juni Maaned og besværliggjorde enhver Undersøgelse; 

lavthængende Skyer skjulte stedse Heklas Top og sænkede sig meer 

eller mindre langt ned ad dens Sider: under saadanne Omstændigheder, 

vidste jeg, vilde en Bestigelse af Vulkanen være saagodtsom til ingen Nytte. 

Men om Morgenen d. 25de Juni hævede Solen sig paa en klar og 
* 

næsten skyfri Himmel; kun nogle faa lette, hvidlige Taagemasser giede 

for en svag nordlig Luftning langsomt hen over Himmelhvælvingen, og 

disse, haabede jeg, vilde den stigende Sol snart forjage eller oplose i 

usynlige Dampe. Med dette Haab forlod jeg min Teltplads ved Hals 
r 

(see PI. X.) for at bestige Heklas Top, som viste sig skarpt aftegnet 

paa den rene blaa Luft, kun opsendende en ringe Mængde hvid Damp, 

der dog, formedelst Afstanden, syntes at hvile ubevægelig over sit 

Udgangspunkt (PI. V). Det nye Roin saaes at strække sig, spidst til— 

lobende, hcelt op ad Fjeldets vestlige Side, næsten lige til det Overstc; 

dets dybe, sorte Farve udhævede tydeligt dets Grændser igjennem den 

lysere Tone, som Morgenluften udbredte over Vulkanens ovrige Partier. 

Jeg red ind igjennem S els kar 5, skraas over Dalen indenfor Bjol- 

Fjeldryggen, langs med Austurhvols-Roinets sydlige Rand, hvor 

Grå-Fjeldets bstlige lavere Forlængelse trækker sig noget tilbage og 

saaledes danner en liden afsluttet Dal, som ret smukt og betegnende kaldes 

5,Choret.“ Veien forte derpaa op over dette Roins forræderiske Mos¬ 

dække, som dog snart skjultes under vulkansk Aske,— forbi en bfor- 

migl fremragende Tufbanke, rimeligviis en Fortsættelse af Grå-Fjeld- 

ryggen, og videre frem over ode Gruusstrækninger, Norden om Ran 5- 

alda. Da jeg endelig naaede Sydranden af det nye Roin, fulgte jeg 

') Islandsk: Stein-å. 

\) Det er denne Omstændighed, 

lop, som skal have givet Anledning 

at eu Sky gjerne kaabefonnig ondeirer Heklas 

til Navnet, der betyder en Kappe eller en Hætte. 

4 
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denne opefter, indtil jeg var kommen ovenpaa Hekla-Fjeldryggen 

lige ved Vulkanens Fod, paa det Sted, hvor en Arm af det nye Roin 

Cd. 18deOctbr. 1845) er skudt omtrent i sydvestlig Retning ned igjennem 

en Kloft, hvorved det er blevet umuligt at ride længere. Her lod jeg 

da Hestene tilbage under Bevogtning, medens jeg, ledsaget af Næfr- 

holts-Bonden, tiltraadte Vandringen tilfods. For ikke at omgaae den 

nederste Ende af hiiii Roin-Arm, hvorved Veien vilde blive betydeligt 

forlænget, passeredes den foroven, hvor den havde deelt sig i flere 

Forgreninger, imellem hvilke et ældre, lildeels mosbegroet Roin ragede 

oformigt frem. Den nye Lava var paa flere Punkter varm, og imellem 

Brudstykkerne opsteg hist og her Dampe, skjondt i saa ringe Mængde, 

at de næsten vare usynlige. Derpaa fulgtes Randen af det nye Roin 

opad i dybt sort Sand eller Aske, hvorunder Vintersneen endnu laa uoptoet; 

i indgaaende Vinkler bemærkedes Fortsættelsen af det nysnævnte ældre 

Roin, som næsten er blevet bedækket af det nye. Ankommen ovenpaa den 

forste Afsats eller Terrasse (PI. IX, hvor den rode Linie betegner Opstig¬ 

ningen og den vestlige af de sorte punkterede Linier Nedstigningen) havde 

jeg det forhen omtalte gamle Krater*) i nogen Afstand tilhoire og fjernede 

mig nu, under den videre Opstigning, noget mere fra det nye Roins 

Rand. Skraaningen til Fjeldets anden Afsats tiltager i Steilhed, jo 

hoiere man kommer op, og her begynder man forst at fble Stigningens 

Besvær. Et tykt Sandlag udjævnede alle Fordybninger imellem de frem¬ 

ragende, meget porose Lavatoppe og gjorde Gangen end mere træt¬ 

tende. Efterhaanden begyndte Grunden at blive varm, men foroven 

var det som om den hele Overflade dampede. Disse Dampe opstege 

deels igjennem utallige Smaahuller i det sorte Sand, deels af lange, 

men meget smalle Revner, om hvis Rande der havde afsat sig en ganske 

ringe Mængde af hvide og farvede Salte, — deels fra de fremstaaende 

Lavatoppe, som dog her næsten forsvandt under den mægtige Saml¬ 

og Askebedækning. Temperaturen af disse Dampe var ved deres Ud¬ 

spring 60° — 65°, og hvorsomhelst man satte Thermometret nogle faa 

Tommer dybt ned i Sandet, steg det til 56° — 60°. Hist og her be¬ 

mærkedes runde Indstyrtninger fra l til 1 Alen i Diameter, til forskjel¬ 

lig Hoide opfyldte med lbst Sand, hvori man kunde nedstikke en Stok 

*) Til dette Punkt var det for Ilcklas sidste Udbrud muligt at ride, ved at folge 

Randen af det ældre, for Heste ufremkonimelige Roin; men dette er nu forhindret ved 

den i sydvestlig Rebning nedskudte Ann af det nye Roin, som nedenfor Kloften har ud¬ 

bredt sig noget over de derværende ældre Lavamasser. 
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3 Alen dybt uden at finde Modstand. De varme Dampe, som ideligt 

strog lien over Grunden, havde her ovenpaa sammenklinct Sandet til 

en jævn og giindsende Skorpe, som, skjondt uden stort Sammenhold, 

dog paa de Heste Steder har op og saaledes gjorde Vandringen mindre 

besværlig. Her fik jeg da Oie paa det forste eller sydligste Krater i 

nogen Afstand tilvenstre (PI. IV); dets mig fravendte Rand, den nord¬ 

vestlige, var betydeligt lioiere end den, som laa mig nærmest, hvorved 

det blev mig muligt at overskue en Deel af dets Indre. Jeg saae da, at 

tykke, hvide Dampe udviklede sig fra mangfoldige Punkter i den indre, 

næsten lodrette Væg og flod sammen foroven i Mundingen, der kun var 

af et Par Favnes Vidde; men derimellem skjelnedes smukke, gule og 

rode Schatteringer, — Farver, som Lavaen gjerne antager ved længe 

at gjennemsives af hede, syrlige Dampe. De ydre Skraaninger af denne 

lille vulkanske Kegle hældede nedad under en Vinkel, som vistnok ikke 

var meget ringere end 45°, og udstedte overalt en hvid Damp, som 

strog op ad Siden og foroven blandede sig med den, der opsteg fra 

det Indre. Ved Foden af den ydre Skraaning viste sig Begyndelsen til 

det nye Roin, som, tiltagende i Brede, fra dette Punkt strakte sig heelt 

ned ad Fjeldets vestlige Side. Her, seet i Nærheden, udmærkede Rdinet 
# 

sig ved en mbrk bruunrod Farve fra det dybe Sorte, som hele Fjeldets 

ovrige Overflade havde tilfælles — altsaa ganske modsat, hvad Tilfældet 

havde været, da det saaes i Afstand. — Men kun en kort Stund blev 

det mig forundt at overskue min Omgivelse: en mork Skybanke havde 

imidlertid hævet sig i Sydvest, og allerede vare flere Smaaskyer, Ids¬ 

revne af Vinden, forte hen i Nærheden af Heklas Top som Forbud 

paa, hvad der var ivente. En af disse Forlobere naaede Fjeldet om¬ 

trent Kl. 10 og indhyllede Alt i sit uigjennemtrængelige Taagesldr; 

Blæst og Kulde vare dens uhyggelige Ledsagere. Forgjæves ventede 

jeg i halvanden Time, at Skyerne skulde drive over, medens jeg laa 

henstrakt paa Sandet, hvis Hede gjorde det nodvendigt, hvert Oieblik 

at vende sig om paa en anden Side. Stilheden afbrodes kun af og til 

af en besynderlig dump Lyd, hvis Aarsag min indskrænkede Synskreds 

ikke tillod mig at udfinde; — maaskee var det Indstyrtningen af en 

Deel af Randen i et nærliggende usynligt Krater. Endelig begyndte 

Taagen at fordele sig noget, og jeg tiltraadte atter min Vandring opad, 

i Haab om, at den ganske skulde forsvinde. Men dette Haab blev 

skuffet. Betegnede end af og til en dieblikkelig Lysning i Taagemassen So- 
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lens forandrede Plads, hvorved jeg nogenlunde kunde orientere mig i Him¬ 

melegnene, saa blev det igjen til andre Tider en saadan Tykning, at man 

bogstavelig talt ikke kunde see Grunden, hvorpaa man gik, og i 3 Skridts 

Afstand vare min Ledsager og jeg fuldkommen usynlige for hinanden. 

Thi den lavere Lufttemperatur bevirkede en forøget Fortætning af de 

fra Sandet udstrømmende varme Dampe,, og disses Uigjennemtrængelig- 

hed forstærkedes end mere ved deres Sammenblanding med den kolde 

Skytaage, som strog hen over Fjeldets Top. Under saadanne Omstæn¬ 

digheder maatte enhver Iagttagelse blive tilfældig og usikker. Næsten 

som iblinde famlede jeg videre, steg med Besvær op ad en temmelig 

steil Skraaning og kom saaledes pludseligt til Randen af et hoiere og 

nordostligere liggende Krater, som hældede indad under en Yinkel af 

circa 75°. Skjondt ogsaa dette Kraters Indre udstødte tykke Damp¬ 

masser, som foroven, ved Randen, ligesom afskares af Vinden og dreves 

bort til den modsatte Side, erkjendte jeg dog i enkelte lysere Oieblikkc, 

at det havde et meget betydeligt Omfang og at den Deel af Randen, 

hvor jeg netop befandt mig, tilligemed den ligeoverfor liggende Deel 

vare de overveiende i Hoide, altsaa den sydostlige og nordvestlige 

Rand. Dvælende i flere Minuter ved dette bratte Svælg, hvis omgivende 

Volde bestode af Lavabrudstykker, Scorier, Sand og Aske — lutter lose 

Masser, som ved den svageste Beroring adskiltes og nedstyrtede i Dy- 

bet, — troede jeg at skjelne en mindre Aabning nede paa Bunden, 

rimeligviis Krateret i en vulkansk Kegle, som i Udbruddets senere Periode 

er blevet opkastet indeni det storre Hovedkrater; ogsaa dette secundaire 

Krater maatte have en indre Hældning, der nærmede sig den lodrette, 

at domme efter det dybe Morke, som herskede deri. Jeg fulgte nu 

Randen af det store Krater, indtil den henimod Nordost blev betydeligt 

lavere; her forlod jeg den og drog i nordostlig Retning hen over Fjel¬ 

dets Overste for at bestige en fjernere, afsondret liggende Top, som 

jeg under en oieblikkelig Opklaring havde skimtet igjennem Taagen. 

Paa denne Top, som ikke naaede i Hoide den, jeg nys havde forladt, 

fandtes et tredie Krater af mindre Omfang end det forrige og bien- 

synligt fra Udbruddets tidligere Periode. Thi, skjondt Dampudviklinger 

fra mange Punkter i dets Indre vidnede om, at Ilden ogsaa her i sin 

Tid havde havt sit Sæde, var dog den indvendige Hældning, formedelst 

Randens gradvise Indstyrtning, meget mindre steil og i Bunden saa es 

allerede en ringe Mængde smudsig Snee. Dampenes ringere Tæthed 

4 
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tillod mig lier at erkjende med storre Bestemthed end ved det fore- 

gaaende Krater, at den sydostlige og især den nordvestlige Deel af 

Kraterranden fremragede hdiest. Jeg fulgte ogsaa dette Kraters Rand 

fra Syd gjennem Ost om til Nordost og stddte her paa en dyb, lodret 

Spalte, som fra Krateret syntes at strække sig ned ad Fjeldets nord¬ 

ostlige Afhang. Ved at gaae foroven, langs med denne Spaltes ostlige 

Rand, bemærkede jeg, hvorledes dens Dybde aftog ned ad Fjeldsiden, 

og, efter at være nedsteget i Kloftens Bund paa et beleiligt Sted, fulgte 

jeg denne et langt Stykke Vei nedad, indtil de begrændsende Vægge 

næsten ikke længere kunde erkjendes. Medens det dampede ret livligt 

ud af de i Sidevæggene fremragende rode Lavablokke, som gjerne 

vare saa hede, at de ikke kunde berores med blottet Haand, laa der 

endnu uoptoet Vintersnee under det dybe, sorte Sand, som bedækkede 

Spaltens Bund. 

Storste Delen af Dagen var imidlertid forlo ben; efterhaanden som 

Solen dalede, lagde Taagen sig tættere omkring Fjeldet; mistvivlende 

om noget videre Udbytte for mine Undersogelser paa denne Dag, til— 

Iraadte jeg derfor Tilbagevejen op igjennem Spalten og videre i syd¬ 

vestlig Retning, idet jeg nu omgik Foden af de vulkanske Kegler, hvis 

Kratere jeg tilforn havde besogt. Men ved at opsoge det nye Roins 

Udspring, for derved at orientere mig under Nedstigningen, traf jeg 

uformodentligt paa Randen af et Krater — altsaa det fjerde — som laa 

tæt ovenfor det mindste, livligt dampende Krater, hvilket jeg havde seet 

fo-rst under Opstigningen. At dette ny forefundne Krater var forskj elligt 

fra det store, ved hvis Rand jeg havde tovet i længere Tid, derom 

overbevistes jeg, trods Taagen, af dets ringere indvendige Skraaning, 

ligesom og en mindre rigelig Dampudvikling fra dets Indre lod mig 

erkjende, at det havde en betydeligt mindre Diameter end det hdiere 
/ 

liggende, stærkt dampende Krater. Gj en tagne Regnbyger paaskyndede 

Nedgangen af Fjeldet, ved hvis Fod Hestene havde ventet den hele 

Dag for at fore mig tilbage til mit Telt. 

Skal jeg nu give en Resumé af de Iagttagelser, jeg stykkeviis og 

uden klart Overblik over Forholdenes Sammenhæng havde Ledighed til 

at gjore paa denne uheldige Dag, saa bliver det i Korthed Folgcnde: 

Som Frembringelser af Heklas sidste Udbrud findes paa Fjeldets 

overste Deel fire Kratere; — de ligge omtrent i samme Retning for 

hverandre som Hekla-Fjeldryggens Strygningsretning, altsaa efter en 



Linie fra SV. til NO.; — de tre sydligste ligge tæt ved hverandre, til¬ 

tagende opad saavel i Hoide og Dybde, som i Omfang; — det fjerde, 

nordligste, ligger afsondret og corresponderer med en Spalte, som 

fortsætter sig langt ned ad Fjeldskraaningen efter Forlængelsen af den 

nysangivne Strygningslinie. 

Hvor mangelfuldt dette Resultat end var, saa lod der sig dog alle¬ 

rede af disse Data gjorc et ret lærerigt Indblik i Vulkan-Udbruddets 

Mechanisme, om jeg saa maa udtrykke mig; men jeg anseer det for 

rettere, at opsætte enhver nærmere Forklaring, indtil jeg faaer suppleret 

hine Iagttagelser med Udbyttet af mit andet og sidste Besøg paa Hck- 

las Top, som foretoges under gunstigere Veirforhold. 

Deels vedholdende slet Veir, deels Undersøgelser paa mange for- 

skj ellige Punkter i Heklas Omegn hindrede mig en lang Tid i, paany 

at bestige Vulkanen. Forst i Midten af August Maaned kom jeg atter 

tilbage i dens Nærhed og opslog mit Telt ved Gaarden S elsund. Men 

Eftersommeren blev Aarets tidligere Charakteer tro; neppe en Dag hen¬ 

gik uden Regn og selv na ar Veiret en sjelden Gang var nogenlunde 

klart og stille, laa dog Hekla skjult i Taage indtil langt ned paa dens 

Fod; hyppigt skyllede Regnen ned i Strømme, og sydlige Storme, som 

blæste uden Ophor i flere Dogn, dreve Havets Dunster ind over Landet 

og opdyngede dem i morke, truende Skyer over alle Fjelde. 

I de sidste regn- og stormfulde Dage af August Maaned saaes 

Hekla alt sneebedækket lige ned til Foden, ogHaabet om at erholde et 

for Bestigeisen gunstigt Veir var med den fremrykkede Aarstid blevet 

svagere og svagere. Men ganske uformodet var Himlen d. 2(,cn Sep¬ 

tember klaret fuldkommen af, og paa denne Dag, netop Aarsdagen 

efter Vulkanens sidste Udbrud, lykkedes det mig da at bestige den igjen 

øg derved at vinde Klarhed i mine Anskuelser. 

Veien forer fra S els und (see PI. X.) langs med Ostranden af det 

nordre S elsunds-Rbin, imellem dette og Hekla-Fjeldryggen, op til 

Ra uh alda. Man kan nu enten ride udenom o: Vesten og Norden om 

denne Kegle eller og, som jeg gjorde for at vinde Tid, tage en kor¬ 

tere, men besværligere Vei op imellem den og det gamle Rbin, som i 
• • 

en smal Arm er nedflydt langs med dens Ostside. Ankommen ovenfor 

RauSalda, kan man enten soge hen til Randen af det nye Rbin, for 

veiledet af denne at vinde Hoiden af Hekla-Fjeldryggen, saaledes som 

Tilfældet var d. 25de Juni, eller og holde sig nærmere til de ældre 
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Rbinarme, som Osten for Raubalda have overstrommet Fjeldryggen, 

og saaledes ad en kortere Vei komme ovenpaa denne. Det sidste Al¬ 

ternativ valgte jeg denne Gang, skjondt det kun var med megen Moie, 

at Hestene kunde trækkes op ad den steile, med dybt Sand bedækkede 

Fjeldskraaning. Men da denne Hindring var overvunden, naaedes snart 

det samme Punkt, hvor jeg sidst havde ladet Hestene staae, og herfra 

tilbagelagdes nu Resten afVeien tilfods — i det Hele taget den Samme, 

jeg havde fulgt under Opstigningen d. 25de Juni. 

I den tidlige Morgenstund dampede det nye Rojn stærkt af hele sin 

Overflade, især dog af den Arm, som er liedflydt i sydvestlig Retning 

og er noget yngre end det sideliggende Hovedroin. Den megen Regn, 

der var nedfalden i den sidste Tid, havde gjennemtrængt Gruset, hvoraf 

Roinet bestaaer idetmindste mod Overfladen, og ved at komme i Berd- 

ring med dets indre, endnu varme Masse gjengaves den i Dampform til 

Atmosphæren, for deri paany at samle sig til Taage eller Skyer. Den 

nyfaldne Snee bidrog med Sandet til at gjore Vandringen mere anstren¬ 

gende; men foroven, hvor Nattefrosten havde frembragt en tynd og 

glat lisskorpe paa Sneen, blev det mere og mere vanskeligt at vinde 

Fodfæste og Opstigningen ad de steilere Skraaninger endog ikke uden Fare. 
•• 

Paa Fjeldets Overste var dog den nedenfra opstigende Varme stærk nok til 

at bevirke Sneens Smeltning,* og talrige sorte Pletter i Sneelaget antydede 

her Forskjellighederne i Grundens Temperatur. En ufrivillig Nedstyrtning 

bragte mig her til det Punkt, som jeg ovenfor har kaldt det nye Roins Ud¬ 

spring (PI. IX, hvor den blaa Linie betegner Opstigningen og den ostlige 
# 

af de sorte punkterede Linier Nedstigningen): i vildt optaarnedeMasser 

skod det sig frem af Fjeldets Side og syntes at tabe sig under den 

steilt nedskraanende Hældning af den forste og mindste vulkanske Kegle. 

For at naae dennes Krater, maatte jeg gaae en lang Omvei tilbage og 

nedad, indtil jeg traf et Sted, hvor Steilheden og Glatheden var ringere, 

saa at jeg atter kunde vinde Hoiden af Fjeldels anden Terrasse. Her 

ovenpaa naaedes uden Vanskelighed Randen af hiint lille Krater, som 

sidst havde dampet saa stærkt. Dampudviklingen var nu næsten ophbrt 

saavel udvendigt som i dets Indre; den forhen skarpe Rand var nu ind¬ 

styrtet, og Sneen laa i et tyndt Lag ned ad den svagt skraanendc ind¬ 

vendige Hældning lige til Bunden. Ved at fdige dette Kraters sydlige 

Rand, kom jeg til det 2^ct 0g storre Krater, som syntes noget aflangt, 

men iovrigt var indstyrtet ligesom det forannævnte, saa at man uden 

i 
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Vanskelighed kunde skride ned paa Bunden ad den indvendige sneebc- 

dækkcde Skraaning. Disse tvende Kratere adskiltes ved en, af hoirod og 

earmoisinfarvet, meget pores Slaggelava bestaaende Kam, som paa nogle 

Steder neppe var l Alen bred og gj en nemskares af mange Revner og 

videre Spalter, hvoraf der udstrommedc sure Dampe, og om hvis Rande 

et tyndt Lag af hvide og farvede Salte havde afsat sig. Ved fra Syd¬ 

siden at stige op ad denne smalle Kam, kom jeg til den hoit fremra¬ 

gende Vest- og Nordvest-Rand af det 2det Krater, som jeg omgik og 

naaede saaledes til det 3<he og endnu storre, cirkelrunde Krater, som 

ved en lavere, et Par Favne bred Kam adskilles fra det Foregaaende. 

Ogsaa delte S^ic Krater var indstyrtet, saa at den indre Hældning neppe 

udgjorde 30° og ligesom de forrige bedækkedes af Snee. Men da 

der her fra flere Punkter endnu fandt en ret livlig Dampudvikling 

Sted, frembragtes ved Sneevandets Nedsynkning til det underliggende 

varme Lavagruus en stærk, hvislende Lyd, som naar man ideligt stæn¬ 

ker Vand paa en heed Ovn*). Ved Randen af dette Krater iagttoges 

iovrigt den samme Afvigelse i Hoiden, som jeg tidligere har gjort op¬ 

mærksom paa, idet den navnlig omkring Nordvest og Sydost naaede 

hoiestj hvorimod den paa Grændsen mod det nedenfor liggende 2det 

Krater var lavest (o: mod SV), og dertil svarede et lidet Indsnit i den 

ligeoverfor værende Rand (o: mod NO). Ved at passere Skillevæggen 

imellem det 2det og 3die Krater og derpaa folge langs med Sidstnævntes 

sydlige og ostlige Rand, kom jeg endelig til et 4<te Krater, som jeg 

strax erkjendte at være det samme, paa hvis Bund jeg d. 25tJe Juni 

havde troet at skjelne en mindre vulkansk Kegle: — folgelig var det 

3dic Krater i Rækken sidst undgaaet min Opmærksomhed. Endnu opsteg 

der af det 4de 0g storste Kraters Indre en saa tæt Damp, at man kun 

formaaede at see ned til faa Favnes Dybde; ligesom sidst hældede den 

indvendige Skraaning under en meget stor Vinkel nedad; dog var Stejl¬ 

heden nærmest ved den bredere Skillevæg, som afsondrede dette Krater 

fra det Forrige, mindre betydelig, og her laa allerede Snee ned ad 
•• 

Skraaningcn, saa langt Oict kunde gjennemtrænge de opstigende Dampe. 

Da en sydlig Vind, som imidlertid havde reist sig, drev Dampene ud 

over Krateret og derved skjulte den modsatte Rand, foretrak jeg at om- 

gaae det paa Vindsiden og fulgte saaledes dets skarpt fremstaaende 

Sammenlign hermed Svcinn Pålssons Beskrivelse: „En 

nede i Fjeldet som af kogende Vand“. (Pag. 38). 

susende Lyd hortes 
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Sydost-Rand, som med den ligeoverfor liggende Nordvest-Rand nu dan¬ 

ner Heklas hoieste Tinde. Jeg overbevistes paa denne Vandring om 

dette Kraters langstrakte (elliptiske) Figur ^ som her var endnu mere 

ioinefaldende end ved det mindre og lavere 2<let Krater. Da jeg havde 

naaet det Indsnit i Randen, som vender imod Nordost, s aae jeg ligefor 

mig i denne Retning, hiinsides den lavere Deel af Fjeldets O verste, som 

adskiller de fire, i Række liggende og i hverandre indgribende Kegler 

fra den afsondrede 5tc og nordligste, — en Spalte, som jeg med Grund 

formodede at være en Forlængelse af den samme Spalte, jeg i Foraaret 

havde fundet paa den modsatte Side af d'en nordostlige Top. Ved fra 

Mundingen af at stige op ad denne Spaltes Bund, hvor talrige Lava¬ 

blokke laae nedstyrtede fra de lodrette Sidevægge, kom jeg til den la¬ 

vere sydvestlige Rand af det 5te Krater, som nu var kjendelig mere 

indsunket end sidst, saa at der laa Snee heelt ned ad den indvendige 

Skraaning og en lignende Hvislen frembragtes som i det 3<lie Krater, da 

der ogsaa her endnu udviklede sig hede Dampe fra flere Punkter i det 

Indre. Istedetfor at omgaae dette Kraters sydlige og ostlige Rand, som 

jeg kjendte fra sidst, steg jeg nu op ad dets lioit fremragende 

nordvestlige Rand og traf da Vestranden af hiin Spalte, som jeg 

d. 25de Juni havde naaet ved Ostranden. Men her paa denne Side 

vare Forholdene ulige interessantere. Under en brat Skraaning hældede 

Fjeldet her ned imod Lavlandet, afvexlende med steile Styrtninger, som 

maatte gjore Bestigeisen fra denne Kant saagodtsom umulig. Dybe, lod¬ 

rette Klofter gjennemskare Grunden, rigtignok tildeels gjenopfyldte med 

Scorier, Sand og Aske, men dog i hoi Grad besværende og hindrende 

Vandringen. Indtil et Par Favne i Brede, lob de ikke blot i parallel 

Retning indbyrdes., men strakte sig ogsaa parallelt med Ilovedspalten 

ned ad Fjeldets nordostlige Skraaning. Den vestlige Rand af Hoved- 

spalten laa betydeligt hoiere end den ostlige, og da den styrtede sig 

næsten lodret ned imod Spaltens Bund — nærmest inde ved Krateret 

fra en Hoide af 150 Fod eller mere — nodtes jeg til at fblge den for¬ 

oven et langt Stykke ned ad Fjeldsiden, forinden det blev mig muligt 

at stige ned og tiltræde Tilbageveien op igjennem Spalten. Hermed 

havde jeg da naaet det samme Punkt, hvortil jeg ad en anden Vei var 

kommen d. 25de Juni, men denne Gang var Intet undgaaet min Opmærk¬ 

somhed, og jeg kunde nu samle mine Iagttagelser til et fuldstændigt 

Billede af Vulkanens Ydre. Dog, hermed var ogsaa Yeirets Bcgunsti- 
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gelse til Ende. I Dagens Lob var den sydlige Himmel bleven mecr og 

meer overtrukken; Vinden drev Skylaget rask foran sig, og om Efter¬ 

middagen naaede det Hekla og udtomte sig i et stærkt Sneefog med 

en bidende Kulde. Nede i Bygden aflostes Sneefaldet af Regn, og Da¬ 

gen endte, som næsten alle de ovrige, med stærke Regnskyl og stor¬ 

mende Vindkast, der vedbleve den hele paafolgende Nat. 

For jeg gaaer over til at bringe disse Iagttagelser i Harmoni med, 

hvad der tidligere er meddeelt om Udbrudsphænomenernes Gang, være 

det mig tilladt at affærdige et Par Bemærkninger, som, om de end erc 

af mindre væsentlig Betydnings dog kunne tjene til at fuldstændiggjbre 

Billedet af Vulkanen efter dens sidste Udbrud. 

I det Foregaaende har der kun været Tale om Kraternes relative 

Størrelser, og var Resultatet, efter mit Skjonnende, dette: at de fire, 

tæt paa hverandre følgende Kratere tiltage i Størrelse opefter, saaledes 

at det overste, paa Hekla s hoieste Top, er det, der har den storste 

Vidde og Dybde, hvorimod det afsondret liggende femte Krater i Stør¬ 

relse vel omtrent kan maale sig med det tredie i Rækken. Saa onske- 

ligt det end maatte være, at Læserne kunde gjore sig et bestemt Be¬ 

greb om Kraternes absolute Storrelser, saa ligger det dog i Sagens Na¬ 

tur, at en saadan Forestilling kun kan blive tilnærmende. Saasnart 

nemlig den vulkanske Virksomhed, der i en kortere eller længere Pe¬ 

riode har aabenbaret sig ved Udkastning af Scorier, Sand og Aske, er 

ophort, vil Productct af hiin Virksomhed o: den af disse Udkasteiser 

ophobede kcgleformige Top, som indeslutter Krateret, blive andre Virk¬ 

ninger underkastet, der gradviis ville tilintetgjøre Vulkan-Udbruddets 

efterladte Spor. Tyngdekraften i Forbindelse med Regn og Blæst erc 

de Agentier, hvis forstyrrende Virkninger indtræde strax efter Udbrud¬ 

dets Ophor, i Forstningen betydelige og derfor let erkjendelige, senere 

gradviis aftagende og derfor neppe til at mærke uden igjennem et langt 

Tidsrums sammenlignende Iagttagelser. Betragter man et Krater kort 

efterat det har standset sin Virksomhed, saa vil man finde dets Hæld¬ 

ning mecr eller mindre steil, i Regelen neppe afvigende 15° fra den 

Lodrette, og den ydre Skraaning af den omgivende Kegle, som er dan¬ 

net af de nærmest ved Udbrudsaabningen nedfaldende, meer eller mindre 

smaadeelte Scorier, vil befmdes at være henved 45°, den største Vinkel, 

hvorunder de nedfaldne Masser i det forste Oieblik kunne leire sig. 

Men paa Grund af disse Massers løse Sammenhæng vil denne Tingenes 

% 
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Tilstand kun være kortvarig: den ved de to Hældningers Sammenstod 

dannede skarpe Kant vil forst styrte ned i Krateret, hvorved efterhaan- 

den dets Dybde formindskes og dets Diameter foroven bliver større; 

Vinden bortforer efterhaanden de lettere Dele, Sandet og Asken, til la¬ 

vere Steder, og som en Følge deraf ville de tilbageblevne Scorier synke 

mere sammen; Regnén bidrager Sit til at gjøre den vulkanske Kegle 

lavere og storre i Omfang, deels ved at bortskylle de mindre Partikler, hvoraf 

den bestaaer, deels ved at befordre Synkningen af Resten; — saaledes ville 

da baade Krateret og den omgivende Vold blive meer og meer ukjendelige, 

og man kan let tænke sig det Tidspunkt indtræffe, da det vil være umu¬ 

ligt at paavise med Sikkerhed, hvor et vulkansk Udbrud har fundet Sted. 

Ifdlge det Foranførte bliver det klart, at Kraternes absolute Stør¬ 

relsesforhold kun have en saare underordnet Interesse, idet de ere 

aldeles afhængige af det Tidsrum, som er forløbet siden Udbruddets 

Ophør. Til yderligere Beviis herfor skal jeg meddele Resultaterne af 

nogle Maalinger, som ere anstillede til forskjollige Tider; de angaae 

kun Dybden af Kraterne, og derved rnaa da forstaaes ikke den lodrette 

Dybde, men Længden af en Linie fra Kraterranden til Centrum i Bun¬ 

den, uden at det dog er angivet, fra hvilket Punkt i den høist ulige 

iremragende Kraterrand Maalingen er udgaaet. For bedre Sammenlig¬ 

nings Skyld opstiller jeg Marlene i nedenstaaende Rækker, af hvilke 

den første er mig meddcelt paa anden Haand, saa at jeg, uden Be¬ 

myndigelse, ikke tør udtale mig om dens Kilde; — den anden er mig 

godhedsfuldt opgiven af Adjunct Gunløgsen. 

I Tidsrummet imellem 

Dybden af: 17de Juli og 2den August. D. 13de August. 

Iste Krater ... ... 35 Fod. ... 12 Fod 

2det — . . . ... 62 — _ _ 30 — 

3d»c — ... ... 258 - ..., .... 240 — 

4de — ... 492 - .... .... 1560- 

5te _ . . . • •• 9. , ... 270 — 

') Jeg betvivler stærkt, at Bonden, som gik Hr. Gunlogsen tilhaande ved disse 

Maalinger, idet lian med den ene Ende af Linen steg ned paa Kraternes Bund, har naaet 

Centrum af dette 4*1« Krater. Den megen Damp, det udstedte, har nok baade standset 

ham paa Halvvejen og skjult denne Standsning for Iagttageren foroven ved Kraterets 

Rand. Folgcn er bleven en Dybde, som vistnok er betydeligt under Virkeligheden. 

2) Dette 5te Krater med tilgrændsende Spalte, er ligesaalidt seet af den Naturforsker, 

fra hvem ovenstaaende Maalinger hidrore, som af de fleste dvrige Reisendc, der i sidst-, 

al vigte Sommer besogte Hckla. 



108 

Et Blik paa disse Talstørrelser er tilstrækkeligt til at overbevise os 

om, livor betydeligt Kraternes Dybde er forringet ved Nedskridning af 

Randene i det korte Tidsrum af 14 Dage til 3 Uger; men vil man see 

Storreisen af denne Virkning igjennem en længere og fra Udbruddets 

Ophor mere fjernt liggende Periode, saa behover man kun at gaac til¬ 

bage i Heklas Historie, og man vil finde, at det store Krater, som 

Udbruddet i 1766 efterlod paa Fjeldets Midtop, havde en Dybde af: 

120 Fod i 1797, efter S. Palsson og Thorlacius, 

100 — - 1810, efter Mackenzie, 

60 — - 1821, efter Thienemann. 

For endelig at give et Begreb om, hvor ubetydeligt det sydvestligste 

og mindste af Heklas Kratere har været, skal jeg dog endnu anfore, 

at det d. 13de August havde en Diameter af c. 36 Fod, og at Længden 

af den ydre Skraaning var c. 59 Fod, uvist fra hvilket Punkt af Kra¬ 

terranden. 

Heklas sidste Udbrud har — ligesom Tilfældet vel ogsaa har været 

med de tidligere — havt en kjendelig Indflydelse paa Configurationen 

af dens Top. Sect fra Vestsiden (PI. III og V) viser denne sig nu 

som en langstrakt Ryg med de i Frastand ubetydelige Forhoininger, der 

dannes af de forskjellige Krateres meer eller mindre fremstaaende 

Rande. Fra det Punkt, hvor det nye Roin slipper foroven (PI. III.), kan 

man forfolge de sadelformige Rande af de fire, i hverandre indgribende 

vulkanske Kegler indtil Fjeldets hciieste Tinde, forsaavidt ikke de op¬ 

stigende Dampe fordolge den bagved liggende Deel af Randene. En 

noget lavere Top dannes af den Kegle, som ligger afsondret fra de 

dvrige mod Nordost. Men det var kun en enkelt klar Dag, at det blev 

mig muligt at skjelne Omridsene med saadan Bestemthed. Vul¬ 

kanen viste sig da i sin Glorie, smukt belyst af den hoitstaaende Sol; 

formedelst Luftens Varme hævede sig kun en ringe Mængde hvide Dampe 

fra dens Top, hvilke Idsreves af en mild Vestenvind og fortes som 

lette Sommerskyer ind over det ftstlige Hoiland, hvor de opfangedes 
•• 

af de derværende Fjeldtoppe. At Dampmængden fra Heklas Overste 

var kun tilsyneladende ringere i varm og stille Luft end i Kulde og 

Blæst, er en Selvfolgc; det samme viser sig ved alle varme Kilder og 

overhovedet ved enhver Dampudvikling i fri Luft, idet Solvarmen op- 

Idser stdrste Delen af de hvide haivtforlættede Dampe, som derpaa i 
i 

usynlig Tilstand optages af og fordele sig i den omgivende varme At- 
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mosphærc. Men som oftest var Himlen bedækket af lavthængende Skyer, 

der skjulte alle Fjelde lige ned til Foden, og undertiden frembod der 

sig Ledighed til at iagttage, at Hekla havde en storre Tiltræknings¬ 

evne til Skyerne end alle dens Naboer, rimeligviis en Folge af den ved 

Fordampningen fremkaldte betydelige Afkoling af dens Top: Naar nemlig 

Skylaget var saa hoit, at det gik langt oven over selv de hoieste Fjelde, 

sænkede det sig tragtformigt ned imod Toppen af Hekla, hvor det 

smeltede sammen med de fra denne opstigende Dampe; det saae da 

ud, som om en Skymasse, i Form af en omvendt Kegle, hævede sig 
# 

fra Vulkanens Top, foroven udbredende sig i det hoiere Skylag, som 

da gjerne paa dette Sted antog en morkere Farve. Selv naar Himlen 

cm sjelden Gang var klar og skyfri, saa laa dog en mork Taagesky 

ligesom fastgroet til Hekla; den kunde vel i Dagens Lob vise forskjel- 

ligc Omskiftninger i Form og Farve, idet den snart spredte sig mere 

ud til Siderne, snart lagde sig tættere omkring Toppen, og nu og da 

ved Fordeling blev lysere paa enkelte Steder, medens andre antoge et 

mere truende Morke; — men naar Dagen hældede og Aftenens Kolighed 

tiltog, indhyllede Vulkanen sig meer og meer i sit Taageslor, og for- 

gjæves sogte man at skjelne endog kun dens grovere Omrids igjennem 

den tætte Bedækning. 

Efter den i detForegaaehde meddeelte Beskrivelse af Heklas Top 

bliver det ikke længer vanskeligt, med Hensyn til Udbrudsphænomencrnes 

Gang og Sammenhæng, at opstille en Forklaring, som, uagtet sin hypo- 

thetiske Natur, vil fore til et klarere Indblik i den vulkanske Virksom¬ 

hed end det, der kunde fremgaae af den blotte Intuition af denne Virk¬ 

somheds ioinefaldende Aabenbarelser. 

Jeg antager da, at Udbruddet er begyndt med en Spaltning af Bjer¬ 

gets overs.te Deel i den lidtnævnte Retning fra SV. til NO, der spiller 

en saa betydningsfuld Rolle i hele det islandske Vulkansystem. Vold¬ 

somheden af denne Katastrophe udtaler sig ikke blot i den derved frem¬ 

bragte mægtige Kloft, men ogsaa i de mange mindre, med den paral¬ 

lelle Sidespalter, som gjennemskære den nordostlige Top, og i Fjeldets 

bratte Nedstyrtning mod NV. Rimeligviis har Hovedspalten strakt sig 

meget længere ned imod SV, end den nu kan paavises, men dens Spol¬ 

er i denne Retning udslettet ved Ophobningen af de fragmentariske Ud¬ 

kasteiser af fire nyere Kratere. Men selv om man ikke vil indrdmme 

Gyldigheden af denne Paastand, saa er det dog biensynligt, at Fjeldets Over- 
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ste i liiin Retning mod SV. har frembudt mindst Modstand imod de op- 

stræbende Dampes Spændkraft, eftersom de senere opdrevne vulkanske 

Kegler alle ligge i Forlængelsen af den endnu existerende Spalte. Det 

er en ikke uvæsentlig Omstændighed, at denne Spaltes vestlige Rand er 

betydeligt hoiere fremragende end den ostlige; — jeg antager, at denne 

Omstændighed ei har været uden Indflydelse paa Retningen af Vulka¬ 

nens forste Udkasteiser, idet at de i Mængde udslyngede Scorier have 

stodt imod de fleste Hindringer paa Spaltens vestlige Væg og derved ere 

tvungne Oster over, for derpaa at nedfalde i storre eller ringere Af¬ 

stand fra Fjeldet, alt i Forhold til deres Størrelse eller Tyngde, til Ud¬ 

slyngningens Kraft og til Indflydelsen af den i Luftens hoiere Regioner 

herskende stærke Vind. Hvor godt stemmer det ikke hermed overeens, 

at Retningen af hine forste Udkasteiser, — saaledes som den kan for¬ 

følges ud over Landet og Havet indtil en Afstand af halvandet Hundrede 

Mile — netop danner en ret Vinkel med den omhandlede Spaltes Stryg¬ 

ningslinie. Vil man ikke see en reen Tilfældighed i Overeensstemmel- 

sen imellem den af Spaltens særegne Form resulterende Retning af Ud¬ 

kasteiserne og den til samme Tid herskende Vindretning, saa kunde man 

fristes til at antage, at Sidstnævnte er bleven paavirket af den pludse¬ 

lige Ophedning af de hoiere Luftlag, idet at de i en bestemt Retning 

udslyngede glodende Scorier ikke blot have accelereretVinden, men og- 

saa have modificeret dens Retning, der maaskee i Udbruds-Oieblikket 

har været ligesaa ubestemt og vaklende i de ovre Regioner, som det 

er berettet at den var det i de lavere, i Bygden. 

Ved den pludselige Sprængning af Fjeldets Top var der aabnet en 

Udvei for de i den dybtliggende Lavabeholdning indesluttede, stærkt op¬ 

hedede Dampe, som ved deres voldsomme Undvigelse gjennem Aab- 

ningen losreve de uhyre Masser af Scorier, der udslyngedes over det 

tilgrændsende Land. Men derved var ogsaa Trykket ophævet paa den 

underliggende Lava, eller dog reduceret til det atmosphæriske Tryk 

alene; Lavaen maatte da, ifolge sin storre eller ringere Flydenhed, op- 

svulme og stige indenfor den pludseligt aabnede og ved Dampenes 

Gjennemstrygning udvidede Kanal. Da man allerede paa Udbrudsdagen, 

saasnart det blev morkt,- saa en glodende Stribe heelt ned ad Heklas 

vestlige Side, hidrorende fra den udstrømmende Lava, bliver det rime- 

ligst, at denne Lavastrom er udbrudt fra Spaltens sydvestlige Ende, — 

enten fordi dennes Niveau har været lavest, eller fordi Modstanden der 
i 
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har været ringest — og at den forste Udstrømning har fundet Sted i de 

Timer midt paa Dagen, da Drønene aftoge i Styrke. Udtømmelsen af 

Lava betegner nemlig Udbruddets Krisis, idet Detonationerne af de 

igjennem den svulmende Lava opstigende Dampbobler maae ophore eller 

idetmindste betydeligt svækkes, naar Lavaen har gjennembrudt de Skran¬ 

ker, der holdt den indesluttet, og har udgydt sig over Vulkanens Side. 

Men en saadan Krisis vil selvfølgelig kunne indtræde gjentagne Gange 

under Udbruddet, idet ny Lava trænger franeden af op i Aabningskana- 

len og ved sit, af den specifique Vægt og af Sodens Hoide afhængige 

Tryk frembyder større eller ringere Modstand mod Dampboblernes 

Undslippen, hvorved disses detonerende Bristning paa den flydende 

Lavamasses Overflade vil tiltage i Heftighed, indtil en ny Udtømmelse 

af Lavaen igjen bringer denne til et lavere Niveau. Slige Kriser fore¬ 

komme ogsaa oftere under det langvarige Vulkan-Udbrud, hvormed vi 

her beskjæftige os, og Roinets overordentlige Brede paa Fjeldskraanin- 

gen saavelsoin paa Lavlandet er saaledes Resultatet af gjentagne Ned- 

stromninger, deels sideordnede, deels bedækkende hverandre, af hvilke 

de ældre alt vare stærkt afkølede, medens de yngre endnu stode i fuld 

Giod og Damp. 

Jeg antager endvidere, at det paa Ileklas nordostlige Top fore¬ 

fundne afsondredc Krater er dannet forst, er ældst, idet at de i Mængde 

opstigende Dampbobler have sogt deres Udvei omtrent i een og samme 

Retning, nemlig der, hvor Modstanden har været mindst. Tænke vi os 

den flydende Lava hævet op i Gabet af en lang Spalte, saa vil omtrent 

Midten af denne o: det Sted, hvor den er videst, frembyde den mest 

uhindrede Udvei for de undvigende Dampe, og saaledes ville disse om¬ 

kring dette Punkt opdynge en vulkansk Kegle af de fragmentariske 

Masser, som de ideligt rive med sig under deres hastige Stigning. Det 

nordostligste Krater ligger derfor netop paa Midten af Hovedspalten, 

naar man forestiller sig denne forlænget ligesaa meget ned imod SV. 
^ * 

o: under de derværende Kratere, som den strækker sig mod NO. ned 

ad Fjeldets Skraaning, og jeg vover endog at yttre den Formodning, 

at det Punkt af Heklas Overste, hvor hiint Krater nu viser sig, har 

forend Udbruddet og i dets forste Periode været Fjeldets hbieste. 

Senere, under Eruptionens videre Gang, ere de fire ovrige vulkan¬ 

ske Kegler dannede, som ovenfor sagt, enten i selve Spalten — idet 

Dampene have sogt andre Udveie, paa lavere Steder, efterat det forst 
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aabne.de Krater ved de udkastede Massers Nedskridning var blevet til- 

stoppet — eller dog i den samme Spaltes forlængede Linie. E11 lang¬ 

varig Virksomhed gjennem det overste og storste af de nysnævnte fire 

Kratere har da bevirket, at den dette Krater omsluttende Kegle nu ind¬ 

tager Fjeldets overste Punkt; og at disse Kratere ere aabnede til for- 

skjellige Tider, derfor taler saavel deres forskjellige Udseende, saaledes 

som det ovenfor er beskrevet, efter Udbruddets Ophor, som ogsaa den 

Omstændighed, at man aldrig saae flere end tre Kratere sprudende ad 

Gangen. Ligesom der er Grund til at antage, at den vulkanske Virk¬ 

somhed har holdt længst ved gjennem det hoieste og storste Krater, 

saaledes inaa det vel ogsaa ansees for rimeligst, at det laveste og 

mindste Krater er det yngste*)- Ved Ophobningen af de fra dette Krater 

udslyngede fragmentariske Masser er da Roinets oprindelige Udspring blevet 

tildækket og fordulgt, hvormed dog ingenlunde skal være sagt, at denne 

Virkning ikke allerede kan være frembragt tidligere, ved Dannelsen af den 

2den eller 3die vulkanske Kegle. Saameget er kun vist, at der intet¬ 

somhelst Spor forefindes til, at Lavaen er opsteget igjennem et Krater 

og enten har overflydt dettes Rand eller gjennembrudt dets Sidevæg. 

Det bliver da simplest og naturligst, at forklare sig Lavastrommens 
i 

Fremkomst, som ovenfor er skeet, og at antage Mangelen af Spaltens 

Forlængelse for en Virkning af de fire nyere, tæt ved hverandre op¬ 

drevne vulkanske Kegler. Den for alle Kraterne fælles Egenskab, at 

deres Rande ere mest ophoiede mod NV. og, skjondt noget mindre, 

mod SO, stemmer ogsaa paa det Noieste overeens med Forudtil- 

stedeværelsen af en saadan Spalte, og det netop af den Form, som det 

resterende Stykke af den endnu har, idet Scorier, Sand og Aske maatte 

leire sig til den storste Hoide paa den mest fremragende Vestrand 

(o: imod Nordvest, efterdi Spalten lober fra SV. til NO.) og i ringere 
•• 

Mængde paa den lavere Ostrand, hvorimod der netop i Spaltens Stryg- 

*} Forsaavidt ikke det secundaire Krater, jeg ved min Bestigelse af Vulkanen d. 25de 

Juni troede at have bemærket paa Bunden af det storste Krater, er endnu yngre. At et 

saadant secundairt Krater virkelig har været tilstede, og at navnlig de senere, efter det 

egentlige Udbruds Standsning indtrufne, hastigt forbigaaende Aske-Udkastelser ere 

komne derfra, bestyrkes ved den Omstændighed, at saavel det isolerede Krater mod 

Nordost, som og de 3 sydvestlige (nederste) Kratere, ved mit Besog paa Fjeldets Top 

den 2den September vare aldeles ind styrtede, hvorimod kun det 4de og storste Krater 

endnu tildeels havde vedligeholdt sin indre steile Hældning og tillige udstedte en saa 

tæt Damp, at det blev mig umuligt at iagttage dets Bund. 
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ningsretning maatte fremkomme dybere Indsnit i Randene, saaledes som 

de virkelig forefindes ved dem alle imod SV. og NO. Men idvrigt tor det 

ingenlunde benægtes, at ogsaa de hyppige ostlige Vinde, som herskede 

linder Udbruddet, navnlig i Vinter- og Foraarsmaanederne, kunne have 

bidraget til en saadan Uregelmæssighed i de om Udbrudsaabningerne 

nedfaldne Fragmenters Leiringsforhold, liig det Forhold, Moreau de 

Jonnés har iagttaget ved Vulkanerne paa Leeward-Oerne*), hvor 
•• 4 

den fremherskende Ostpassat har opdynget de fragmentariske Udkastei¬ 

ser i stbrst Mængde paa Kraternes Vestside. Endelig maa det ikke for¬ 

glemmes, at den ved det 2(let og især ved det 4(le Krater fremtrædende 

aflange (elliptiske) Form, med den længste Axe i Retning af Spalten, 

end yderligere bekræfter min Hypothese om dennes Fortsættelse mod 

SV. ned ad Fjeldtoppen. 

Det fornemste Minde, som Held as sidste Udbrud har efterladt sig, 

er det nye Rdin, hvormed vi nu skulle beskjæftige os. Det vil i Hoved¬ 

sagen blive at betragte fra to forskjellige Synspunkter, nemlig deels 

med Hensyn til dets .ydre Forhold, deels med Hensyn til dets indre 
# 

Structur. 

Et Blik paa Kortet (PI. X) er tilstrækkeligt for at danne sig et Billede 

af Roinets grovere Omrids. Man vil see, at det fra sit tilsyneladende 

Udspring ved Basis af den sydvestligste Kegle paa Vulkanens Top stræk¬ 

ker sig saagodtsom i lige vestlig Retning indtil en Længde, der paa 

det Nærmeste belober halvanden Miil, naar Forkortningen af den ortho- 

graphisk projicerede Fjeldskraaning ikke tages med i Beregning. Breden 

bliver, hvor den er storst, o: omtrent paa Midten af Roinet, imellem 

Raubalda og de nordlige Gruiisbanker, circa | Miil. Men man maa 

just ikke tænke sig det hele, indenfor Roinets Grændser liggende Ter- 

rain bedækket af Lava; — foruden det af Lavastrommen omflydte Mel- 

Fjeld ere ogsaa flere Pletter op ad Heklas Side bievne ubedækkede; 

de paa disse Steder fremstikkende ældre Lavamasser udhæve sig i Fra¬ 

stand ved en lysere Farvetone og findes efter deres omtrentlige Con turer 

afbildede paa PI. III og lildeels paa PI. V. Tages intet Hensyn til disse 

ubetydelige Pletter, ligesaalidt som til Fjeldskraaningens Forkortning, 

saa bedækker det nye Rdin et Areal af noget over J Miil i Qvadrat, 

eller J Qvadratmiil. Om dets Hdide eller Tykkelse er det vanskeligt, 

*) 0erne „under Vindende vestligere blandt de smaa Antiller. 

8 
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for ei at sige umuligt, at danne sig nogen bestemt Forestilling; de For¬ 

dybninger, det har udfyldt, ere nu skjulte for det menneskelige Gie, 

og staaer man ved Roinets Bredde og skuer op til dets ovre Rand, saa 

er dennes betydelige Ilbide over det omgivende Terrain dog kun i 

Stand til at vække et lioist ufuldkomment Begreb om Mægtigheden — 

et Begreb, som ifblge Sagens Natur maa staae langt Under Virkelig¬ 

heden. Randens Hbide er meget afvexlende efter Terrainets Ujævn¬ 

heder; den er paa sine Steder vel kun en 50 Fod, men naaer som oftest 

til 100 Fod, ja mange Steder endog til 150 Fod og derover. Ifblge 

heraf troer jeg, at man, for at komme efter Roinets omtrentlige Masse, 

i Gjennemsnit kan antage Mægtigheden eller Tykkelsen til 100 Fod og 

da lade den Tilvæxt, der maatte fremgaae af den underliggende Grunds 

ubekjendte Fordybninger, veie op imod det Afdrag, som maatte fores i 

Regning, fordi Roinet indenfor Randen overalt er endeel lavere end 

denne. Da Roinets Flade-Indhold, som ovenfor viist, er -] Qvadratmiil 

eller 144 Millioner Qvadratfod, saa bliver dets Masse eller Kubik-Ind- 

liold fblgelig 100 Gange denne Storrelse eller 14400 Millioner Kubikfod. 

Talangivelser som de foranforte formaae ikke at vække nogen klar 

Anskuelse af Størrelsesforhold, for hvilke man mangler en passende 

Maalestok i en eller anden velbekjendt Gjenstand. Maaskce turde Fleer- 

tallet af dette Skrifts Læsere i efterfølgende Sammenligning finde et ret 

beqvemt Middel til bedre at gjbre sig Roinets umaadelige Masse anskuelig. 

Kjøbenhavns Areal indenfor Fæstningsværkerne — deri indbefattet 

Christianshavn, Nyholm cg Strømmen fra Todbod-Bom til Kallebo- 

Estaeade, men Citadellet ei medregnet — udgjor 783 Tdr. Land eller 

43,848,000 □ Fod*). Tænker man sig nu det nye Hekla-Roin op¬ 

dynget paa dette Fladerum, o: indenfor Voldene, som omgive Største¬ 

delen deraf, saa vilde det, selv afseet fra den Plads, alle Stadens Byg¬ 

ninger udfylde, rage op til en Hbide af 330 Fod, altsaa naae endog 

langt lid over de hoieste Kirketaarne (Petri 248 F., Frelserens 288 F.). 

Roinet bestaaer overalt, hvor det er tilgængeligt for Undersøgelsen, 

af Brudstykker, løseligt sammenhobede over hverandre; intetsteds har 

jeg fundet noget Spor til, at disse Masser have bevæget sig fremad i 

en sammenhængende Strømning efter de almindelige Love for flydende 

*) Statistisk Tabelværk, 5te Hefte, Tillæg, indeholdende detaillercde Oplysninger om 

Kjobcnhavn i topographisk Henseende, mcddcelte af Major og Stadsconductcur 

S chicgel. 

i 



Legemers Ligevægt, — ingen af disse concentriske Væbninger, der lige¬ 

som et i regelmæssige Bugter opskudt Toug saa hyppigt træffes paa 

Overfladen af ældre Roin, især dog paa dem, der have udbredt sig 

under Havet og ved Grundens senere Hævning ere komne for Dagens 

Lys. Og dog tyde alle Forhold hen paa, at hine Love have anviist 

Rbinct dets Yei, idet Masserne, under Trykket af den bestandige Til— 

væxt fraoven, stedse have sdgt de laveste Steder og forst efter disses 

Opfyldning og Udjævning have udbredt sig over det tilstodende flade 

Terrain, indtil de traf paa andre Fordybninger, der kunde skaffe dem 

Allob — om jeg saa maa udtrykke mig — til Steder af et endnu lavere 

Niveau. Hvo som, ubekjendt med Lavaens oprindeligt flydende Tilstand 

og udygtig til at overskue Localforholdenc i det Store, betragter denne 

kolossale Gruushob, vilde aldrig falde paa at bruge Benævnelsen: Lava¬ 

stro m, og selv om man havde staaet ved det glodende Roins Rand 

og seet det skyde sig langsomt fremad under uophorlig Nedrullen af 

Gruus og Klippeblokke fra Massens Overdeel ned imod dens Fod, saa 

vilde man dog finde hiin Benævnelse hoist uegentlig anvendt. Men træder 

man nu hen til dette mægtige Roin, der ligger næsten afkolet og dOdt, 

som om det aldrig havde været i nogen Bevægelse, saa maa man studse 

over denne nu ophorte Bevægelses ejendommelige Natur og over den 

uhyre Kraft, der maa have iboet den. Thi umiddelbart i Rbinets Rand 

og tilmed ved dets yderste Grændser træffer man Lavablokke paa over 

1000 Kubikfods Storrelse imellem det mindre Gruus; og hvorledes ere 

disse Blokke komne til at ligge i en Afstand af 1 til 1J Miil fra 

Rbinets Udspring? Alene ved Trykket af de ovenfra ned væltende 

Masser, som ideligt trængte paa og skod disse Blokke foran sig, stedse 

videre nedad, understottet af deres egen Tyngdekraft, til Trods for alle 

de Hindringer, en lang og kroget Yeis mange Hindringer maatte sætte 

imod Bevægelsen af saa betydelige Klippestykker. Som nok et Vidne 

om, med hvilken uimodstaaelig Kraft denne Rbinets fremadskridende 

Bevægelse er foregaaet, finder man paa somme Steder Gruset, der 

dannede Overfladen af de nbgne Tufbanker, hvorover det væltede sig 

frem, afskrabet og ophobet ved dets Fod, ligesom Gletscherne gjbre 

det under deres periodiske langsomme Fremrykken*). 

*) C h arp en ti er s „moraincs frontalesi hans: Essai sur les glaciers sur le tev~ 

vain erratique du bassin du Bhone. Lausanne, 1841. 



Stiger man op ad Roinets skraat nedhældende Side, saa ruller 

Gruset bort under Fodderne; Lavablokke, som man efter deres Stbr- 

relse skulde antage for urokkelige, vakle og styrte ned; griber man 

for sig med Hænderne, saa river man kun et Iljorne eller en Kant los, 

saa skor er Lavaen bleven ved den hurtige Afkoling idetmindste paa 

Overfladen. I det, saavidt Oiet kan naae, af lutter Brokker og Brud¬ 

stykker ophobcde Roin er det umuligt at vinde sikkert Fodfæste; Alt 

er saa loseligt, saa yderligt leiret imellem hinanden, at det ene Stykke 

ligesom balancerer paa det andet, og den letteste Berbring er tilstrække¬ 

lig til at bringe dem i Ulave, saa at de gaae itu og styrte sammen 

under Ens Fod. Paa en saa forræderisk Grund gaaer det kun langsomt 

fremad; det gjælder her om et sikkert Oie, smidige Bevægelser og en 

rask Beslutning; et dristigt Spring redder ofte fra et farligt Fald, og at 

et Fald neppe kan lade sig tænke uden betydelige Qvæstelser, indseer 

man let ved blot at gjenkalde sig den bekjendte Lignelse : at et Rbins 

Overflade er som et oprort, af Stormen pidsket Hav, der pludselig er 

stivnet til Steen. Og dog, hvor langt under Virkeligheden er ikke den 

Forestilling, som et saadant Billede fremkalder! Jeg har overskredet 

det nye Roin paa forskjellige Steder, og skulde jeg efter den Tid, 

der er medgaaet til disse Toure, give Andre en Idee om Vandringens 

Besværlighed, saa maatte jeg anfore, at der vilde behoves 16 Timer 

for at tilbagelægge een Miil, men jeg antager, at Anstrengelsen længe 

for denne Tids Udlob vilde have sat en Grændse for Fremskridningen. 

Kommer man indenfor den yderste og, som ovenfor yttret, hbiere 

fremragende Rand, saa træffer man Roinets Indre gjennemskaaret af 

lange Kamme, med mellemliggende Riller eller Fordybninger. Uag¬ 

tet Gruusmassernes vilde Uorden, er det dog ikke vanskeligt at 

overskue saavel disse Kammes og Rillers indbyrdes Parallelisme, som 

og deres Strygning i Linie med Lavastrbmmens Retning; dette Forhold 

bliver dog især tydeligt, hvor Roinet har gjennemflydt en langstrakt 

Dal, f. E. paa begge Sider af Mel-Fjeldet, og mest paa den nordlige* 
•• 

Fra denne af Roinet fremragende Oes Top har man det herligste Over¬ 

blik paa sine Omgivelser til alle Sider: foroven, imod Ost, sees de 

over hverandre optaarnede Lavamasser i stedse storre og stbrre Hoi- 

der op imod Heklas Fod og op ad dens Skraaning, — tilhbire og til— 

venstre har man de smallere Arme af Roinet, som omslutte Fjeldet, og 

forneden, hvor de ere sammenflydte i en bredere Strbm , skuer man 
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ligesom ct sort Hav udbredt for sin Fod. Paa Fjeldets nordlige Side, 

hvor Lavaen forst ncdstrommedc paa Grund af den derværende Dals 

Dybde, kan man ret vel forfølge Sammenflydningslinien imellem den 

nordre, allerede størknede Arm og den senere nedkomne sondre Arm; 

denne Linie gaaer i nordvestlig Retning ud fra Fjeldets Vest-Ende 

(see Kortet) , og de nyere Lavamasser staae her ligesaa hoit fremra¬ 

gende over de ældre, som disse igjen, ude ved Nordranden, staae over 
•• 

det tilgrændsende Terrain. Ogsaa hoiere oppe mod Ost paa samme 

Side af Fjeldet er det let at iagttage, at megen Lava, under senere 

Udstrømninger, har overflydt den ældre, idet denne ved en noget ly¬ 

sere, bruunligere Farve adskiller sig fra de sortere, mægtigere Masser, 

som Osten fra ere trængte omtrent halvveis ned med Mel-Fjeldets 

Nordside. At den sondre og bredere Arm af Roinet har optaarnet sig 

til en langt storre Hoide end den nordlige, sees let deraf, at en vel 

omtrent en halv Snees Favne bred Sidegreen (PI. VI) har overstrommet 

Mel-Fjeldets Ryg i den ostlige Ende, som er betydeligt lavere end 

den vestlige, og herved har man tillige faaet et ret beqvemt Middel til 

tilnærmelsesvis at bestemme Forskj ellen imellem de to omtalte Rom¬ 

annes Hoider (PI. I, Fig. 5). Længden af liiin smalle Roingreen (a), 

som strækker sig ned ad Fjeldets nordlige Skraaning, belob nemlig ef¬ 

ter min Opmaaling 380 Fod, men da der manglede circa 20 Fod i, at 

den naaede lige ned til den nordlige Arm (<Q, udgjor Skraaningens hele 

Længde 400 Fod. Da nu dens Stigningsvinkel (x) omtrent er 30°, saa 

folger heraf, at den lodrette Iloide af Foden af den sydlige Roinarm 

(b) over Foden af den nordlige bliver Halvdelen af liiin Længde eller 

200 Fod. — Nedenfor o: Vesten for Mel-Fjeldet har Roinet udbredt 

sig i en betydelig Masse, indtil det, standset af Gruusbanker i Syd og 

Nord, har fundet Aflob igjennem den, disse Gruusbanker adskillende, 

smalle Kl6ft nedenfor Næfrholts Tun, hvorpaa det har spredt sig 

noget ud over den lavere Slette. I denne Kloft, hvor man bemærker 

en dyb Udhuling imellem den stærkt indpressede Lavastroms Siderande, 

dannet ved Fraflydningen af de nedre Lavamasser, udsprang tilforn 

en Bæk, Læna*), hvis Vand længere nede forenede sig med de for- 

skjellige Kildevæld, der komme fra den vestligste lave Tufbanke. Denne 

Bæk udtorredes strax, og nu erkjendes kun dens flade Leic i det af- 

*) Et Diminutivum af Lækr. 
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rundede Gruus, der bedækker en Deel af Sletten, hvorpaa Roinet er 

standset. I hiin Tufbankes nordlige Ende findes en dyb Kloft, som i en 

skraa Retning strækker sig lraoven af ned imod Næfrholts-Gilet; 

der mangler kun omtrent 50 Alen i, at det nye Roin ogsaa vilde have 

udfyldt denne Kloft, hvorved dog ingen Forandring i dels endelige 

Retning vilde være frembragt (PI. VIII. og X.) 

Med Hensyn til Lavaens indre Structur, da frembyder det nye 

Roin ingen væsentlige Forskelligheder fra de ældre. Den sorte, snart 

tætte, snart med storre og mindre Blærehuller opfyldte Lava er af et 

meget fiinkornet Brud og indeholder enkeltviis indleirede smaa, hvide, 

prismatiske Feldspath-Crystallcr, iovrigt ingen tydeligt udskilte Mineral- 

Arter. Blærehullernes Form er hoist afvigende, rimeligviis i Forhold 

til Bevægelsesretningen af den flydende Materie; men nu, i den for¬ 

virrede Uorden af de over hverandre opdyngede Brudstykker, lader sig 

ingen Sammenhæng paavise imellem hine Forhold; alligevel synes Blære¬ 

hullerne at tiltage i Mængde mod Overfladen, forsaavidt denne kan cr- 

kjendes med Sikkerhed. Hist og her træffer man Lavaen drypsteens- 

agtig udformet i fine Forgreninger, som ved deres pludselige. Afkoling 

ere bievne saa skore, at de falde itu ved den svageste Beroring; slige 
# 

smukke Dannelser forsvinde derfor efterhaanden ved Atmosphæriliernes 

Paavirkning og end mere ved de lose Brudstykkers Nedskridning og 

Saimnensynkning; kun de grovere, takkede Ujævnheder blive da tilbage, 

indtil ogsaa de engang uiaae vige for Tidens langsomme Indvirkninger 

eller skjules under det paablæste Sand, der danner Grundvolden for en 

kommende Mosvegetation. — Roinets Overflade og Rande bestaae dog 

mest af et rodbruunt, ved Omtumlingen noget afrundet Gruus, som ofte 
£ 

er forbundet til el loseligt sammenhængende Conglomerat i storre og 

mindre Blokke, hvis Indre dannes af en fast, sort Lavakjærne. Paa 

mange Steder seer man — saaledes som det allerede er fortalt i Ud¬ 

bruddets Beskrivelse — hvordan den indre flydende Masse ved Trykket 

fraoven er presset ud over det conglomeratagtige Gruus, der i Rege¬ 

len danner Roinets Rande. Den saaledes udpressede sorte, paa Over¬ 

fladen ru og drypsteenagtige Lava rager da som et lidet Næs frem fra 

den rbdbrune Gruusrand, bestaaende af lutter skarpkantede Brudstyk¬ 

ker; i tynde Skaller hvælver den sig over de storre Conglorneratblokke, 

stedse i nogen Afstand fra disses Overflade formedelst Sammentrækning 

under Afkolingen. Men paa den indre feoneave) Flade af disse over- 



hvælvede Lavaskorper findes i Mængde det rbdbruné, tildcels afrundede 

Lavagruus halvt indtrykket i den engang biode Masse, skjondt ikke mere 

fastsiddende, end at Stykkerne med Lethed lade sig losne fra Overfla¬ 

den , hvori da Indtrykket bliver tilbage som en Stobeform, der noie 

svarer til det udtagne Stykke. Denne Iagttagelse beviser, at der ikke 

finder nogen Indsmeltning Sted af ældre Lava, naar denne allerede er 

storknet, idet den kommer i Berøring med den endnu flydende Lava. 

Det samme viser sig ogsaa paa andre Steder, f. Ex. ved Mel-Fjel¬ 

det, hvor under Udbruddets Gang nyere Lavastromme have udbredt sig 

over de tidligere nedflydte: overalt paa Grændserne finder man det 

ældre Lavagruus saaledes indtrykket i det nyere, uden at hiint derved 

har lidt mindste Forandring, endog kun paa Overfladen. Da den fly¬ 

dende Lava, ved blot at udsættes for Luften, i samme Oreblik overdra¬ 

ges med en storknet Skorpe, hvormeget mere maa dette da ikke blive 

Tilfældet, naar den kommer i Beroring med et fast, steenagtigt Legeme, 

som, ihvor ringe en varmeledende Evne det end har, dog vistnok altid 

er en bedre Varmeleder end Luften. Af Tuffen eller andre forudexi- 

sterende Bjergarter har jeg intetsteds fundet noget Brudstykke saaledes 

indtrykket i den nye Lavas Overflade; neppe ville de heller nogetsteds 

være komne i umiddelbar Beroring med den flydende Materie, fordi det 

ved dennes Størkning frembragte Gruus danner ikke blot en Begrænds- 

ning til Siderne, men ogsaa et Grundlag for den fremadskridende Lava¬ 

strøm. 

Da jeg forste Gang besøgte det nye Roin, d. 7(Jc Juni 184(5, var 

det paa mange Steder, selv ved dets yderste Grændscr, endnu ikke 

fuldkommen afkolet. Det er ovenfor meddeelt, at Roinet d. 20(lc No¬ 

vember 1845 allerede var kommet ud paa Sletten nedenfor Kloften ved 

Næfrholt. Disse Lavamasser i Roinets vestlige Ende vare altsaa nu 

idetmindste G Maaneder gamle, men dog opsteg der hist og her hede 

Dampe af Gruset, og paa saadanne Steder var dette saa varmt, at man 

ci kunde berore det med blottet Haand uden at brænde sig; varme 

Luflninger strog hen over Roinets Overflade, og kom man i dets Nær¬ 

hed, selv i fuldkommen stille Veir, saa modtes man af hyppige varme 

Aandepust, der vidnede om Atmosphærens Bevægelse, hvor den kom i 

Beroring med det endnu hede Roin. 

De stærkeste Dampudviklinger viste sig mere ved Roinets Rand 

end i dets Indre, og især udmærkede sig et Par Steder i den nordlige 
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Kanel, hvis opstigende Dampe vare synlige i lang Afstand. Her vare Dam¬ 

pene skoldhede og, skjondt det ikke var muligt at nedbringe Thermome- 

tret imellem Gruset til storre Dybde end 1 Qvarteer, steg det dog etsteds 

til 70°, et andet Sted til 84°. Det er tidligere viist, at der ogsaa paa 

Heklas Overste vedvarende fandt en betydelig Dampudvikling Sted, 

deels op af Kraterne, deels af Revner, Spalter og Huller, men forsæt¬ 

ligt har jeg undgaaet at omtale disse Dampes chemiske Natur, som jeg 

antog det mest passende at afhandle paa dette Sted. Overensstem¬ 

mende med den aprioriske Forestilling, Læserne uden Tvivl alt have 

dannet sig, bestode hine Uddunstninger for storste Delen af Vanddampe; 

kun hvor de fremkom af snævre Revner i Lavaconglomeratet eller San¬ 

det, hvor der altsaa rimeligviis frembud sig storre Modstand mod deres 

Frigjorelse, der havde de en kjendelig syrlig Lugt og reagerede stærkt 

suurt paa blaat Lakmuspapir. Dette fandt i endnu hoiere Grad Sted 

længere nede i Roinet, og jeg tor endog, efter flere Sammenligninger 

med Hensyn til Tid og Sted, opstille den Paastand, at jo længere fjer¬ 

net fra Udbruddets Centralpunkt en Dampudvikling viste sig, og jo læn¬ 

gere det Tidsrum var, hvori den havde fundet Sted, desto hoiere var 

dens Temperatur, desto rigere var den paa fremmede Indblandinger 

(Syrer og Salte), og desto mere angribende vare selvfolgelig ogsaa 

dens Virkninger paa det omgivende Lavagruus. 

Den Syre, som udgjorde Dampenes væsentligste Bestanddeel, var 

Chlorbrinte- eller Saftsyre«*); den aabenbarede sig strax ved sin eien- 

dommelige, syrlig-stikkende Lugt, og Brystet blev angrebet ved Ind- 

aandingen af de dermed svangrede Dampe. Kun paa eet Sted i Rbinets 

nordlige Rand, imellem Mel-Fjeldet og Næfrholt, hvor der gjennem 

hele Sommeren viste sig en livlig Fumajrøle, med den hoieste af de 

ovenfor anforte Temperaturer, sporedes igjennem Saltsyrelugten den 

charakteristiske Lugt, som fremkommer ved Svovlets Forbrænding, alt¬ 

saa af den luftformige Svovlsyrling, og denne Luftarts Udvikling paa 

dette Sted bekræftedes siden, da jeg, ved Hjælp af en Aspirator, lod 

Dampene stryge igjennem et i en Kugle udblæst Glasror med salpeter- 
/ 

suurt Qviksolvforilte, som farvedes kjendelig morkt. Ingensomhelst andre 

Dampe eller fixe Luftarter har jeg kunnet bemærke, og navnlig har jeg 

*) Saltsyrens Tilstedeværelse i Dampene fra Heklas Top vil den i Chemien kyndige 

Læser alt have formodet af deres ioinefaldende hvide Farve, som saa ofte er nævnt i det 

Forcgaaendc, thi dette Udseende er netop særegent for Saltsyrens Dampe. 



ovcrbeviist mig om Mangelen af Kulsyre og Svovlbrint ved at lede 

Dampene gjennem lignende Glasror med Baryt og med eddikesuurt Bly¬ 

ilte, af hvilke Reagentier det fdrstnævnte ikke viste anden Forandring 

end at henflyde, ved Indsugningen af Vanddampe og Dannelsen afChlor- 

baryum eller saltsuur Baryt, og det sidstnævnte forblev aldeles som det 

var, uden mindste Spor til Dannelsen af Svovlbly, som vilde have robet 

sig ved en meer eller mindre mork Farve. 

Af de Salte, som i forskjellige Mængdeforhold afsatte sig paa de 

Lavabrudstykker, med hvilke de hede Dampe kom i Beroring, fortjener 

forst at næ nes Salmiak. Denne fandtes ofte i et ganske tyndt Over¬ 

træk paafloiet Grusets Overflade, sjeldnere i stbrre Mængde som et 

crystallinisk Sublimat, der formedelst sin lose Sammenhæng med stor 

Lethed lod sig ryste eller skrabe af Stenenes Overflade. Det Sted, hvor 

jeg har fundet den rigeste Sublimation af dette Salt, var ved Mel¬ 

fjeldets ostlige Ende, hvor Lavaen, paa Grund af Modstanden, har op¬ 

hobet sig til en særdeles betydelig Hdide. Hvor Salmiaken ’saaledes 

forekom i en Tilstand, der nænnede sig den pulverformige, var den i 

Almindelighed ikke ledsaget af andre Sublimationer. — O lafsen ogPo- 

v els en berette (Pag. 865), „at man strax efter nogle af II ek la-Fjel¬ 

dets Opsprudninger har fundet en stor Mængde Salt, saa at mange 

Heste kunde i en Hast belæsses dermed44, og navnlig er dette fortalt om 

Udbruddet 1341. Dette „Salt44, som i Annalerne gaaer under Benævnel¬ 

sen Hvitasalt (Hvidsalt), har man i Almindelighed uden videre antaget 

for Chlor-Natrium (Kogsalt) og deraf endog villet uddrage et Beviis 

for Heklas corresponderende Forbindelse med Havet, eller dog for at 

delte skulde spille en væsentlig Rolle ved Vulkanens Udbrud. Ogsaa 

denne Gang gik der megen Tale om det „Salt44, Ilekla skulde have 

„udkastet44, og ligesom tidligere var det endog af en industrios Islænder 

forsogsviis blevet anvendt til Fiskesaltning, — med hvad Held, skal jeg 

lade være usagt; men, da jeg intetsteds paa eller ved Hekla og det 

nye Roin har fundet virkeligt Kogsalt, — da Alle, hvem jeg udspurgte 

om Tingen, forklarede, at det af dem saakaldte „Salt44 havde havt en 

„skarp eller bidende44 Smag, og da netop samme Smag fandtes ved den 

nyfaldne vulkanske Aske — hvorved man altid med Lethed kunde skjelne 

denne fra Aske, som blot var hidlort af Vinden — saa bliver det rime- 

ligst at antage, at baade det sidste og ældre Udbruds „Salt44 ei har væ¬ 

ret andet end den Lægfolk i Almindelighed ubekjendte Salmiak, som er 
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et saa hyppigt og velbekjendt Product af den vulkanske Virksomhed og 

hvis Tilstedeværelse eller — om man hellere vil — Dannelse i Lavaen, 

og derfor ogsaa i den ved Lavaslaggernes Trituration frembragte Aske, 

man har havt saa mangfoldige andre Beviser for* *). 

Hyppigere var Salmiak-Sublimationen ledsaget af flere andre Salt¬ 

dannelser med skjonne gule og hoirode Farver. Man fandt da Lava- 

brudstykkerne sammenklinede af faste Saltskorper, paa hvis Overflade 

Salmiaken afsatte sig i mere regelmæssigt udformede Crystaller, og som 

gjerne gjcnnem eet eller flere Huller tillod de opstigende hede Dampe 

at undslippe. Disse Skorper have viist sig i hoi Grad hygroscopiske, 

under Udvikling af frit Chlor, saa at de i en meget henflydt Tilstand 

ere komne til Kj obenhavn; de bestaae for en Deel af basiske svovlsure 

Jernsalte og Chlor-Jern, men til deres noiere Bestemmelse udfordres 

en omhyggelig chemisk Analyse, som jeg har Haab om, at Prof. 

Forchhammer ikke vil undlade at paatage sig. At Jernet spiller en 

væsentlig Rolle i disse Saltes Sammensætning, sees ogsaa deraf, at dette 

Metal i iltet Tilstand (som Tveilte) afsatte sig paa de omtalte Saltskor- 

tt) I Fi unsens Beretning om Ileklas Udbrud 1766 fortælles, at man d. 23de Mai 

bemærkede, „at et Springvand meget hastig og ofte sproitedes op i Sandstdlten“, og man 

har ogsaa taget dette Phænomen til Indtægt for Ideen om Vulkanens Samqveni med Ha¬ 

vet. Jeg for min Deel benægter aldeles Facturn og antager det kun for et Sandsebedrag, 

letforklarligt og lettilgiveligt, hvor Talen er om ukyndige Iagttagere, ovenikjobet paa¬ 

virkede af en ophidset og regellos Indbildningskraft. Thi, ei at lale om, at et saadant 

Facturn, saavidt mig bekjendt, vilde staae aldeles isoleret i Vulkanismens Historie, lider 

det ogsaa af saa mange andre Usandsynligheder, at dets Realitet ikke kan indrommes 

uden en total Omvæltning i den vulkanske Virksomheds Theori, som har bekræftet sig 

gjcnnem mangfoldige Vulkan-Udbruds i alt Væsentligt overeensstemmende Phænomener. 

De Vandmasser, som have ledsaget islandske og andre Vulkaners Eruptioner, hidrørte 

enten fra Vandbeholdningcr, som havde ansamlet sig i ældre Kraterfordybninger, eller 
* •• 

fra Snee og lis, som bedækkede Bjergenes Overste, og de udbredte sig stedse over det 

omgivende Lavland som et Dynd eller dog meer eller mindre svangrede med faste Dele: 

Gruus, Sand og Aske; hvorimod Benævnelsen „Springvand44 vækker Forestillingen omen 

af Krateret udspyet klar Vandmasse, hvis Reenhed det er en Umulighed at tænke sig, 

selv om man vilde admittere dens Tilstedeværelse. Fri for fremmede Indblandinger vilde 

en saadan Vandstraale desuden neppe kunne erkjendes for Damp, naar man tager Hensyn 

til, at den vistnok ikke kan være iagttaget nærmere end fra Ileklas Fod; — med slige 

Indblandinger maatte den have viist sig meer eller mindre mork og derfor neppe kunne 

være skjelnet fra den almindelige Askestotte. Om nogen Vandudgydelse over Vulkanens 

Omgivelser tales ikke et Ord, saa at denne enorme Vandmasse skulde være sunken til¬ 

bage gjcnnem den samme Munding, hvoraf den var fremsprudlct; — men hvor er den 

saa blcvcn af? Thi under Udbruddets senere Gang udkastedes kun Scoricr, Sand og Aske 

ligesom tilforn. 
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per saavelsom paa Lavagruset. Jernet har rimeligviis været forud til¬ 

stede som Chlor-Jern, hvilket er blevet decomponeret af de hede Vand¬ 

dampe, saaledes at der ved en simpel Omskiftning- af disse tø Stoffers 

Bestanddele er dannet Saltsyre (af Vandets Brint og* Chloret) og- Jern- 

tveilte (af Vandets Ilt og Jernet). De saaledes frembragte Stoffer, Salt¬ 

syren og Jerniltet, ere altsaa ikke Educter af Lavaen, men i Ordets 

rette Forstand Producter, og det sidstnævnte af dem udsatte sig i sublime¬ 

ret Tilstand som smaa buttede Forgreninger af rodbruun Farve, hvilke 

ved Berøring viste sig afsmittende og sonderfaldt til et flint Pulver. Paa 

enkelte Steder, hvor der viste sig Dampudvikling, var Lavagruset alene 

besat med et tyndt, rodbruunt Overtræk af dette Stof, uden Ledsagelse 

af de lysere farvede Salte. 

Foruden det nye Roin, er der endnu eet Minde om Heklas sidste 

Udbrud, som, baade paa Grund af dets særegne Beskaffenhed og dets 

videre Udbredelse, har havt en langt mere fordærvelig Indflydelse end 

hiint. Det er de af Vulkanen Tid efter anden udkastede Masser af 

Scorier, Sand og Aske. Disse Stoffer, der kun med Hensyn til Stor¬ 

reisen ere forskjellige fra hverandre, og imellem hvilke det er let at 

paavise sammenknyttende Overgangsled i en gradviis Aftagen fra det 

Større til det Mindre, kunne, som frembragte ved den ideligt gjentagne 

Trituration af de Brudstykker, der ved de undvigende Dampe losreves 

fra den slaggeagtige Overflade af den i Heklas Indre opsvulmede 

Lava, — ikke afvige væsentligt fra denne i deres mineralogiske Struk¬ 

tur. Augit, Feldpath og Titanjern ville udgjore de for alle disse Stof¬ 

fer fælles Grundbcstanddele. Men med Hensyn til deres physiske Egen¬ 

skaber frembyde de saa betydelige Forskelligheder, at de vel fortjene 

en nærmere Betragtning, saameget hellere som det er disse Forskjellig¬ 

heder — i Form og Størrelse —, der betinge Udstrækningen af deres 

Spredning over det Vulkanen omgivende Terrain. 

Det vil erindres, at Heklas forste Udkasteiser gik i ostsydostlig 

Retning hen over Landet. En Reise, jeg foretog d. 29<Ic Juli 1846, 

langs op med den ostlige Rang-Aa og videre mod Nordost til den 

vestlige Ende af den flade, men paa Grund af sin hoie Beliggenhed 

stedse sneedækle Tor fa-Jokel, forte mig altsaa tværs over hine Udka¬ 

steisers Retning, og en Uges Ophold i denne fra Bygden fjerntliggende 

Udørken gav mig forønsket Leilighed, blandt flere andre Undersøgelser, 
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at forfblgc de lier i saa stor en Mængde nedfaldne Massers Natur og 

Spredningsforhold. 

Alt som jeg kom nærmere op imod Rång-Aaens Kilder, begyndte 

der at vise sig enkelte mindre Scoricr ovenpaa det ældre Gruus, som 

ved Skredfald og Regnskyl var nedfort fra dcRångaadalen begrænd- 

sende Iloiderygge. Disse Scorier tiltoge i Mængde og i Storrclse, jo 

længere jeg kom frem, indtil de endelig dannede et Lag af omtrent 

I Alens Mægtighed, dog blandet med Sand og Aske og derved mere 

fastnet, end hvor disse Dele manglede; men efterhaanden begyndte de 

storre. Scorier igjen at blive sjeldnere, indtil de tilsidst gave Plads for 

mindre Gruus, Sand og Aske, som, med aftagende Mægtighed, nærmest 

inde under Joklen fortabte sig i de derværende ældre, af Stormen om- 

pidskede, mere lysfarvede Askemasser. Et rædsomt Ode frembod sig 

her overalt for Beskuelsen. Den hele Egn laa som indhyllet i etSorge- 

slor. Hvorhen Oiet vendte sig, modte det Vulkan-Askens eensformige 

sorte Dække, hvorunder den tilforn saa frodige Vegetation laa Liig. Kun 

hist og her skinnede de lysere Bjergmasser igjennem i steilere Frem- 

ragninger, hvor Asken ei havde kunnet opdynge sig eller hvor den 

senere var bortfort af Vinden. Torfa-Jdkiens fordum glimrende Snee- 

bedækning var nu deels forsvunden, deels tilsmudset; det hoie, ovenpaa 

temmelig flade Laufa-Fjeld, som forhen var saa meget og saa stadigt 

skjult under Sneen, at det næsten blev regnet for Jokel, var nu sort og 

begravet under Asken ligesom alle dets lavere Omgivelser. Bakker og 

Dalstrog vare næsten forsvundne og udjævnede under de nedfaldne Mas¬ 

ser, og et gammelt, paa Vestsiden af. Lau fa-Fjeldet liggende Roin, 

som tilforn, formedelst dets Nogenhed og skarpe Fremragninger, havde 

været ufremkommeligt, saa at man rnaatte lægge Veien op til Fjeldgræs- 

gangenc langs med dets Rand, tæt inde under Lau fa-Fjeldets skraa 

Fod, — var nu fladt og jævnt som en Slette, hvoraf kun enkelte hoiere 

Lavatoppe hist og her stak frem. I Reykja-Dalene, hvis yppige 

Græsvæxt jeg har skildret i Begyndelsen af dette Skrift, kunde man 

endnu til Nod skjelne Faarestierne, nedtraadte gjennem flere hundrede 

Aar i de skraat nedgaaende Sider af de disse Dale indsluttende lave Ban¬ 

ker, og paa mangfoldige Steder kunde man see, hvorledes de ved det 

mægtige Scorie- og Askefald dæmpede Udviklinger af hede Dampe sbgtc 

at bane sig nye Udveie gjennem den fremmede Bedækning. 

En fuldkommen Eensartethed i Udseende er fælles for alle disse 
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Scorier. I deres Indre opblæste i storre og- mindre, uregelmæssige 

Huulheder, hvis tynde Vægge eller Skillerum spille i alle Jernets Anlob- 

ningsfarver, omgives de udentil af et mere eensformig smaaporet Slagge- 

skuin, som danner en 1 — 2 Tommer tyk graa Skorpe af storre Sammen¬ 

hold end det Indvendige. Af og til findes et lille kantet Brudstykke af 

tæt Lava indesluttet i den lette, cavcrnose Masse, — hoist sjeldent vel 

endog en tvivlsom Augit-Crystal. De storre Scorier, som ere spredte 

over det ostlige Hoiland indtil en Afstand af 3—4 Mile fra Hekla, ere 

alle bristede i flere Retninger ved Nedfaldet, men Brudstykkerne ligge 

gjerne saa tæt sammen, at man med Lethed kan erkjende den oprinde¬ 

lige Form og Storrelse. Formen synes i Almindelighed at have været 

noget afrundet, oftere aflang end kugeldannet, — Storreisen neppe over 

1 Kubikfod i det Hoieste. Deres absolulc Vægt er meget ringe, en Fblge 

af de mange og store Blærehuller i deres Indre; den vil oprindeligt for 

de storste Masser neppe have overskredet en halv Snees Pund*). Deres 

ved en hurtig Afkoling bevirkede Sprodhed er saa stor, at de falde itu 

blot ved at tages i Haanden, og saaledes give de ogsaa meget hurtigt 

efter for Frostens sprængende Kraft, begunstiget ved den Lethed, hvor¬ 

med Regnen trænger ind i deres Huulheder. Aftagende i Storrelse gaae 

de gradviis over i et nogenlunde eensartet Gruus, som med et Gjen- 

nemsnits-Rumfang af &*— 1 Kubiktomme findes udbredt over betydelige 

Strækninger. Ved endnu storre Formindskning er det smaadeelte Gruus 

fremkommet, som i Udbruddets forste Dage nedregnede over den ost¬ 

lige Bygd, og ved fortsat Trituration af de sprede Scorier, som for en 

Deel ere faldne tilbage i Kraterne for atter og atter at oprives med de 

undvigende Dampbobler, ere de efterhaanden sondermalede til et grov¬ 

kornet Sand og til pulverformig Aske, hvilke Masser nedfaldt under Ud¬ 

bruddets videre Lob i storre eller ringere Afstand fra Vulkanen, i For- 

'*) Da denne Angivelse afviger saa betydeligt fra hvad der er meddeelt i Ny Félags- 

rit for 1846, Pag. 185: at der paa de Hekla nærmest liggende Fjeldgræsgange skulde 

være nedfaldet Scorier paa ikke mindre end en Klifs Tyngde, maa jeg noicre oplyse 

Sammenhængen med denne Meddelelse. Klif er i Tslåndsken Benævnelsen paa den Byrde, 

der anbringes paa hver Side af en Puls- eller Arbeidshest, og udgjor i Regelen en Vægt 

af 5 Lpd. Men hiin meget overdrevne Vægtangivelse hidrører fra en Misforstaaelse af 

de Beretninger, som Bønderne, der vare dragne tilfjelds for at samle deres Faar, aflagde 

ved deres Hjemkomst til Bygden. De sammenlignede de af dem forefundne Scoriemasser 

med en Klif — det er sandt, men kun med Hensyn til Stdrrelsen. Deres egentlige Mening 

var da den: at dersom disse Scorier havde havt samme Tyngde, som Stene i Almindelig¬ 

hed, saa vare de store nok til at udgjorc en halv Hestcbyrdc. 
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hold til deres forskjellige Tyngde. Den mbrkegraa* Farve, som er al¬ 

mindelig for Scorierne og vel især foraarsages ved deres Rigdom paa 

Huller og Porer, gaaer efterhaanden som de blive meer og meer smaa- 

deelte over i Sort, der er den ejendommelige Farve for den fineste 

Aske; ogsaa den grovere Aske havde umiddelbar ved Nedfaldet en 

staalgraa Farve (omtrent som Poleerkrudt), der fbrst med Tiden for¬ 

vandlede sig til Sort. 

Af tæt Lava har jeg kun fundet udslynget saa ubetydelige og saa 

sjeldne Stykker, at de ere for Intet at regne, hvilket, saavidt jeg skjon- 

ner, vidner om, at den opsvulmede Lavamasse, som hævede sig inden¬ 

for den med Magt aabnede Spalte i Hekla, ei har dvælet længe uden 

at finde Aflob fra Spaltens sydvestlige Ende; thi det er kun, naar en 

flydende Lava holder sig længe indenfor et Kraters begrændsende Vold, 

liden at kunne gjennembryde den eller overflyde dens Rand, at de med 

vovende Kraft og Hastighed opstigende Dampbobler rive Dele af Lavaen 

med sig, hvilke storkne i Luften og nedfalde rundt omkring Vulkanen i 

eiendommeligt snoede Former. Ogsaa har jeg paa Hekla selv kun 

fundet een eneste af de saakaldte vulkanske Bomber, bestaaende af en 

tynd Skorpe af compact Lava, indesluttende en uregelmæssig Huul- 

hed. — Af de Scorier, som paa Udbrudsdagen flod ned med den vest¬ 

lige Rån g-Aa, har jeg seet en Prove, der var opfisket ved Gaarden 

Kaldbakr i tre Miles Afstand fra Vulkanen. Den hbrte efter Finderens 

Udsagn til de storste, han havde seet, og var af en aflangrund Figur 

med 6-8 Tommers Diameter. Bestaaende af en temmelig fast og sam¬ 

menholdende, smaaporet Slaggelava med graaligsort Farve og svag 

Giands, indeholdt den enkelte smaa, hvide Feldspath-Crystaller, saa- 

ledes som de ogsaa forekomme indsprængte i den tætte Lava. I dens 

Indre skjelnedes concentriske Afvexlinger efter Porernes Stbrrelse og 

Mængde, og ud imod Overfladen var Tætheden og Fastheden stbrst, 

ligesom paa de ovenfor beskrevne Scorier; men, da den ikke som 

disse indeholdt storre Iluulheder, var dens absolute Vægt forholdsviis 

betydeligere, idet den udgjorde omtrent 9 BB. 

I umiddelbar Forbindelse med hvad nylig er meddeelt om de af 

Hekla udkastede Scorier, staaer Besvarelsen af et Sporgsmaal, som har 

en særegen Interesse i Videnskaben om den vulkanske Virksomheds 

Natur og Yttringsformer. 

Det er en almindelig antagen Mening, at denne Vulkan saavel ved 

i 
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sit sidste, som ved sine tidligere Udbrud har udslynget Pimpsteen o: 

Scorier af lys, som oftest perlegraa Farve og af en mineralogisk 

Structur, der stiller dem i samme Forhold til de feldspathrige, trachi- 

tiske Lavaer, som de almindelige sorte, meer eller mindre metallisk 

giindsende Scorier forholde sig til de augitiske eller basaltiske Lavaer. 

Naar jeg i det Følgende kommer til et Resultat, der er aldeles 

modstridende, hvad der saa ofte er yttret og uden videre er troet og 

atter gjentaget, saa haaber jeg tillige at have anført saa tilstrækkelige 

Dala til Begrundelse af min afvigende Mening, at der ikke kan blive 

Skygge af Tvivl tilbage om dennes Rigtighed. 

Lad Naturforholdene selv tale. En tro Beskrivelse af dem — saa- 

ledes som mine Undersøgelser af Hekla-Terrainet sætte mig i Stand 

til at give den — vil kaste mere Lys over denne Gjenstand, end en 

moisommelig Gjennemgaaen og Vurdering af ældre Skribenters lost op¬ 

fattede Naturphænomener og lost gjengivne Betragtninger, saameget 

hellere som Benævnelsen „Pimpsteen^ af flere Forfattere over islandske 

Vulkaner ofte er brugt iflæng om begge, i deres Structur grundfor¬ 

sk j ellige Arter af Scorier, hvorved Sporgsmaalet er blevet end mere 

uklart og forvirret. 

Det er en Kjendsgjerning, at den egentlige Pimpsteen ingenlunde 

er sjelden i Heklas Omegn. Jiors-Aaen, den vestlige Rång-Aa 

og Markar-Flodens forskjellige Arme nedføre den bestandig i større 

eller ringere Mængde til Havet, hvis Brændinger tildeels kaste den paa 

Land igjen. Den findes saaledes i afrundede Stykker af forskjellig Stør¬ 

relse, deels ved Bredderne af de ovennævnte Strømme, deels i Hav¬ 

stokken blandt andet vandslidt Gruus, mest bestaaende af Lava og Tuf. 

Den ligger i større og mindre Brudstykker, hyppigst af perlegraa Farve, 

men ofte ogsaa med rødlige og bruunlige Schatteringer, ovenpaa Grøn- 

sværet og op ad Fjeldskråningerne i Omegnen af Hekla, i Syd, i 

Vest og i Nord for denne Vulkan, i Almindelighed sammenblæst i Kløf¬ 

ter eller andre Fordybninger. En overfladisk Opfatning af disse For¬ 

hold har ledet til at antage Pimpstenen for et Product af den nærliggende 

Vulkans tidligere Udbrud, idet man har sagt, at den fortrinsviis skulde 

blive udslynget i disses første Periode, og denne Mening syntes at 

erholde en ny Bekræftelse ved hvad man havde Ledighed til at iagttage 

strax efter Heklas sidste Udbrud. Blandt de betydelige Masser af 

Scorier, som af Floderne tilførtes Havet i dette Udbruds første Dage 
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og derpåa opskylledes paa Sydkysten, fandt man i ikke ringe Mængde 

virkelig Pimpsteen, som ved sin lyse Farve let kunde skjelnes fra de 

almindelige sorte Scorier, der udgjorde Hovedmassen af det opskyl¬ 

lede Gruus. 

Disse ere de positive Erfaringer, som tale for, at Hekla har ud¬ 

kastet Pimpsteen. I og for sig kunne de ikke tillægges nogen synderlig 

Værdi, saasandt Ingen vil nægte, at det er et stort Spring, at slutte 

fra et Stofs Forekomst i Nærheden af en Vulkan til dets Oprindelse fra 

Samme. Men et dybere Indblik i Hekla-Producternes Natur maa vække 

mere grundede Tvivl om en saadan Slutnings Berettigelse, og en noiere 

Undersøgelse af de locale Forhold, en Undersøgelse, der ikke bliver 

staaende ved Pimpstenens sporadiske, skjdndt hyppige Forekomst paa 

Overfladen, men, hvor Ledigheden dertil frembyder sig, forfølger den 

igjennem de dybere Jordlag, — vil sætte os i Stand til at paapege dette 

Stofs rette og oprindelige Kilde. 

Af Alt, hvad der er meddeelt i dette Skrift, fremgaaer allerede 

tydeligt nok, at intet af de Roin, som forefindes i Heklas Omkreds 

og som med større eller mindre Sikkerhed kunne føres tilbage til denne 

Vulkan, er af en trachitisk Beskaffenhed. De bestaae alle — ligefra det 

laveste og fjerneste Roin, som naaer ned til Sokanten ved Orebak 

og derudover, indtil det nye Roin, Productet af Hekla s sidste Ildsprud- 

ning, — af den morke, tunge, augitrige, basaltiske Lava, som i sin 

mineralogiske Sammensætning og i sine physiske Egenskaber saa væsent¬ 

ligt adskiller sig fra den feldspathrige trachitiske Lava. Da det nu er 

den Sidstnævnte, som, medens den i flydende Tilstand stiger og synker 

indenfor den igjennem en Vulkan aabnede Kanal, afsondrer paa sin 

Overflade dette lette, stærkt opblæste Slaggeskum, der, løsrevet af de 

undvigende Dampe, udslynges i Luften og nedfalder i storknet Tilstand 

som lysfarvede Scorier ø: som egentlige Piinpstene — saa indseer man 

let, hvor dristigt det er, at anvise de Brudstykker af dette Stof, som 

findes omspredte over en stor Deel af Rångårvalla-Sveit, deres Ud¬ 

spring fra Hekla, saalænge man ikke har fundet noget trachitisk Roin, 

der med Bestemthed kan siges at have sin Oprindelse sammestedsfra. 

Det gjælder da især om at paavise det Punkt, hvorfra disse Pimp- 

stene, hvis Ydre alene er tilstrækkeligt til at godtgjdre deres Ælde, 

have deres Oprindelse; er det fundet, saa har man med det Samme 

faaet et positivt Beviis for, at de ikke ere komne fra Hekla. 
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Det er ovenfor sagt, at den vestlige Rång-Aa forer Pimpsteen. 

Vi ville fdlgc dette Vink og see, hvorvidt vi derved ledes til Indsigt i 

Sagens rette Sammenhæng. Vistnok er en Deel af de Pimpstene, som 

hist og her træffes llydendc i denne Aa eller opskyllede paa dens 

Bredder, hidfort af Vinden, som bemægtiger sig dette skumlette Stof, 

hvor det lindes lost henliggende paa Jordens Overflade, driver det fra 

Sted til Sted, dynger det hobeviis sammen, for atter snart igjen at 

adsprede det, indtil det endelig efter langvarig Omtumling unddrages 

Vindens Magt ved at opfanges af det rindende Vand. Men storste Delen 

afRång-Aaens Pimpstene skriver sig fra en ganske anden og mere 

righoldig Kilde. En af denne Aaes storste Tilstrdmninger er S vin- 

li aga- eller Selsunds-Bækken, hvis Lob jeg ovenfor har beskrevet. 

Forfolger man dette Elvlob opad mod dets Udspring, saa kommer man 

ind i den lille afsondrede S elsunds-Slette, der ligger som en venlig 
•• 

Oase i en Ork af magre Rom og nogne Gruiisbanker. Denne Slette, 

hvis indre (ostlige) Deel er aldeles blottet for Lava, tillader netop der¬ 

for en noiere Undersogelse af Jordlagene, begunstiget ved de Udskæ¬ 

ringer, som Elven bevirker i sine mange Tilstrømninger; — hvor ellers 

et Roin engang har leiret sine mægtige, steenhaarde Masser, der er 

det underliggende Jordsmon for Fremtiden unddraget al Efterforskning. 

Næsten overalt, hvor man i Heklas Omkreds undersoger de ovre Jord¬ 

lag under Muldskorpen, findes de at bestaae af sorte, smaadeelte Sco- 

ricr, tildeels endnu med metallisk Farvespil i deres Blærehuller, samt 

af sort eller morkbruunt Sand eller finere Aske, afvexlende med hver¬ 

andre i Lag af forskjelljg Tykkelse. Den brune Farve, som adskiller 

enkelte Sand- og Askelag fra de mellemliggende sorte, kommer gjerne 

af indblandede Muldpartikler, hidrorende fra en ved senere Nedfald af 

vulkanske Udkasteiser forstyrret ringe Vegetation. Da disse Stoffer 

cre aldeles overeensslcmmende med dem, Hekla som bekjendt har 

leveret ved sine mange Ildsprudninger, ligesom, ogsaa ved den nyeste, 

er man fuldt berettiget til at henfore deres Oprindelse til denne 

Vulkan, uden dermed at ville benægte, at jo ogsaa Islands ovrige 
•• 

Vulkaner, navnlig de nærmere liggende, Ofjelds-, Katla- ogSkapta- 

Joklen m. Fl., som alle have udgydt Stromme af basaltisk Lava, kunne 

have givet deres Bidrag til Dannelsen af hine Lag. De samme Masser 

erkjendes ogsaa i de stcile Skrænter, som Jordsmonnet i det Indre af 

S elsund s-Sietlen danner ned imod den gjennemstrommende Bæk; men 

9 
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tæt oppe ved dennes forskjellige Kilder, linder Randen af det nordre 

Selsunds-Roin, træffer man et Par Alen under Overfladen et 4-6 

Tommer tykt Lag af temmelig eenskornede Pimpsteensmuler, og et 

lignende, men henved 1 Alen mægtigt Lag ligger i en Dybde af 6-8 

Alen under Gronsværet, adskilt fra liiint ved mellemliggende sorte Gruus- 

og Askelag, som de ovenbeskrevne. Dette mægtigere Pimpsteenlag 

bestaaer vel ogsaa for det Meste af smaat Gruus, men indeholder dog 

ogsaa mange storre Stykker, især i sit nedre Parti, og gaaer oventil 

over i et 1-2 Tommer tykt Lag afen flin, perlegraa Aske, som formedelst 

Fugtigheden viser sig leeragtig; — forneden findes mange Levninger af Bir¬ 

kestammer paa c. 3 Tommers Diameter indleirede deri. Men længere ude 

paa Sletten fremtræde disse Lag i endnu storre Mægtighed. Vinden har 

lier for en Deel afskrællet det overliggende Jordsmon til en Dybde af 

2-3 Alen, saa at de hvide Pimpsteenlag vise sig i Dagen og i Fra¬ 

stand give Grunden Udseende af Kridt eller Kalk. Ved Elvlobenes Ud¬ 

skæringer er Terrainet gjennemfuret af dybe Klofler, i hvis mod Vand- 

lobct nedhældende Sider det ofte bliver umuligt at erkjende de forskjel¬ 

lige Lag, fordi det nedskredne Pimpsteengruus bedækker den hele 

Skraaning. Imidlertid lade sig dog skjelne folgende Afvexlinger: forst 

et Lag af bruunligguult Pimpsteengruus i 1-1 \ Alens Mægtighed, iiule- 

sluttcnde utydelige smalle Lag af hin lys Aske. Grusets morkere Farve 

hidrdrer fra Jern*), som i opldst Tilstand er nedfiltreret deri fra de 

overliggende Masser af morke Scorier og Aske, forsaavidt disse augiti- 

ske Stoffer ikke, som ovenfor bemærket, ere bortforte af Vinden; Pimp- 

steengruset er nemlig i Lagets nederste Deel af reen perlegraa Farve, 

og det bestaaer gjennemsnitsviis af Stykker paa 1 Kubiktommes Stor- 

relse. Derefter folgc to Lag af fiin sort Aske, hvert paa 4-6 Tommers 

Tykkelse og adskilte ved et andet, 6-8 T. mægtigt Lag af lysgraat 

Pimpsteengruus. Det underste af disse sorte Askelag sees at have 

forstyrret en ringe Vegetation, thi et 1-1 T. tykt Lag af vegetabilske, 

sandblandcde Partikler skiller det fra det tredie og mægtigste Pimp- 

Hvor rige paa Jern de augitiske Sand- og Askemasser ere, sees af den bruungule 

Jernokker, som i tynde Lag forekommer i det Indre af Sel sunds-Sletten et Par Alen 

under Gronsværet. Denne Okker har ofte samlet sig omkring Planternes Kodder eller 

Stængler, og lindes nu, efter disses Hensmuldren, som Ror, hvis indre Huulhcd mjie 

svarer til Formen af de forraadnede Plantedele. Den forbinder ogsaa saavel de sorte 

augitiske, som de perlefarvede Pimpsteen-Scoricr til et Conglomerat af temmelig fast 

Sammenhold. 
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steenlag, der fortsætter sig lige ned til Aabredden, hvor det ikke længer 

med Sikkerhed kan erkjendes formedelst det Gruus og Dynd, Bækken 

har opskyllet. Medens dette flere Alen mægtige Pimpsteenlag foroven 

gaaer over i en flin 9 næsten hvid Aske af et Par Tommers Mægtighed, 

bliver det nedad meer og meer rigt paa storre Pimpsteenstykker, men 

Grusets Gjcnnemsnitsstorrelse er dog kun som Korn eller som grovt Ivanon- 

krudt. De storre Pimpsteenstykker, som findes her, vise aldeles ingen 

Forskjelligheder fra dem, jeg har fundet lost adspredte paa Overfladen 

rundt om Ilekla: den fiintraadige Væv albrydes i dem alle af storre, 

uregelmæssige Blærehuller, dog gjerne af langstrakt Form; smaa Feld- 

spath-Crystaller ere hyppige i deres Indre, — sjeldnere findes nogle 

smaa glasglindsende sorte Partikler, som synes at være Obsidian. 

Her, i det Indre af S elsunds-Sletten, har man altsaa Kilden til 

de Pimpsteensmuler, som træffes saa hyppigt i den vestre Rang-Aa 

og ovenpaa de sydlige Rbin. Iliin lilfores de i Mængde afSelsunds- 

Bækken, som i sine mange Tillob undergraver de nysbeskrevne Pimp¬ 

steenlag. Vinden gjor Sit til at give dem en storre Udbredelse; den 

opriver Gronsværet, blotter det underliggende Pimpsteengruus og spre¬ 

der nu dette til alle Kanter; — det findes saaledes i Hobe sammenblæst 

i de indgaaende Vinkler og Fordybninger af det sondre Selsunds- 

Rbin, hvorfra det efterhaanden drives videre ud over Lavlandet, en 

Boldt for Vindens Luner og Afvexlinger. 

Af den ovenfor givne Beskrivelse af Lagene under Gronsværet i 
ø 

S els und s -Sletten lærer man, at et mægtigt Nedfald af Pimpstene har 

fundet Sted i en fjerntliggende, men ubekjendt Tid, hvorved et forud- 

existerende Birkekrat er gaaet tilgrunde; — at dette Nedfald — ligesom 

Tilfældet har været ved Heklas sidste Udbrud og vel er det ved en- 

h vers omhelst Udsprudning — har begyndt med storre Masser og efter¬ 

haanden er gaaet over i et grovt Gruus, indtil dette endelig er blevet 

aflost af finere Aske; — at denne i lang Tid maa have frembudt en 

fri, for Luft og Fugtighed udsat Overflade, siden der har kunnet ud¬ 

vikle sig en, om end kun tarvelig Vegetation. Denne er bleven til— 

intetgjort ved et senere Nedfald af sort Aske, hvorpaa der atter er 

fulgt Pimpsteenregn, saa igjen sort Aske og endelig flere Nedfald af 

Pimpsteengruus og tilhorende lys Aske, af hvilke det sidste dog maa 

have fundet Sted langt tilbage i Tiden, eftersom der har kunnet danne 

sig et saa mægtigt sandblandet Muldlag derovenpaa, i hvilket man ogsaa 

9* 
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sporer gjentagne sorte Askefald, skjondt ei i betydelig Mængde ad 

Gangen. 

Sammenlignes Forholdene midt ude paa Sletten med dem, der vise 

sig tæt inde under Randen af det nordre S elsund s-Rom, saa synes 

der, trods Pimpsteenlagenes afvigende Mægtighed, dog at herske nogen 

Overeensstémmelse, forsaavidt nemlig paa begge Steder det mægtigste 

Lag ligger dybest og hoiere oppe findes eet eller flere, mindre be¬ 

tydelige Lag, adskilte ved mellemliggende sort Aske. Men man tor 

heller ikke, under Forudsætning af de tilsvarende Lags Identitet, vente 

sig nogen fuldkommen Overeensstemmelse i deres Mægtighed endog paa 

meget nærliggende Steder; thi deels ville de under eet og samme Vul¬ 

kan-Udbrud nedfaldne Gruus- og Askemasser være leirede forskjelligt 

efter Udkasteisens og Vindens Retning, deels ville Terrainets Ujævn- 

1 heder, samt Blæst og Regn, strax eller dog meget snart have modifi¬ 

ceret Mægtigheden af de paa et givet Sted i det Hele jævnt udbredte 

Masser. Eet Forhold bliver dog stedse kjendeligt fremtrædende: at det 

storstc Gruus ligger dybest, den finere Aske overst og forbindende 

Overgangsled derimellem. 

At disse Pimpsteenlag maae være af en meget hoi Alder, er oven¬ 

for udhævet, og at de navnlig maae være ældre end baade det nordre 

og det sondre S elsunds-Roin (af hvilke jeg efter Vegetationsfor¬ 

holdene antager hiint for yngst), fremgaaer aabenbart deraf, at disse 

Roin have udbredt sig over S elsunds forhen langt mere udstrakte 

Græsgange, som hvile paa hine Pimpstecnmasser. Omtrent en Fjer- 

dingvei Sydvest for S els und, imellem denne Gaard og Kot, har jeg i 

de Jordskrænter, som Stormen har dannet ved deelviis at afskrælle og 

bortfore det flere Alen tykke Gronsvær, fundet andre, med morke 

Askesorter afvexlende Pimpsteenlag, som vel cre ældre end det Sonden 

om Selsunds^Fjeldet nedflydte Roin og navnlig ældre end det oft— 

nævnte sondre S elsunds-Roin, men dog ere yngre end det Roin, 

hvorpaa hiint Jordsmon hviler og som ved dettes Bortførelse ligger 

blottet i Dagen. Men hvis dette dybtliggende Roin — hvad jeg efter 

Localforholdene har Grund til at formode — er identisk med det, som 

stikker frem igjennem Gronsværet i den ydre (vestlige) Deel af Sel- 

sunds-Sletten og efter al Sandsynlighed er udstrommet fra Hekla, — 
9 

saa bliver det hoist rimeligt, at de sidstnævnte Pimpsteenlag ere sam- 

tidige med dem, der findes i det Indre af hiin Sletttc, og den eneste 
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Slutning, man er berettiget til at uddrage af disse Data, er den, at, 

medens Ilekla i den forhistoriske Tid ved gjentagne Eruptioner har 

udsendt Stromme af augilisk, basaltisk Lava og udslynget Masser af de 

med denne overeensstemmendc sorte Scorier, Sand og Aske, har en 

anden ubekjendt, men rimeligviis ei meget fjerntliggende Vulkan, blan¬ 

det sine betydelige Udkasteiser af trachitiske, lysfarvede Scorier (Pimp- 

steen) og tilhorende lys Aske med Heklas, saa at begge, i deres 

Væsen som i deres Ydre grundforskjellige vulkanske Producter nu fore¬ 

findes afvexlende med hinanden i Jordskorpens ældre Lag. 

Rigtigheden af denne Slutning vilde i hoi Grad bestyrkes, dersom 

man var i Stand til at paavise et nærliggende, men af Hekla aldeles 

uafhængigt Roin, som i sin mineralogiske Structur væsentligt afveg fra 

de Lavamasser, denne Vulkan i ældre og nyere Tid har udgydt over 

sine Omgivelser, og hvis trachitiske BeskafFenhed tillod at sammenknytte 

det med det Pimpsteengruus og den lyse Aske, der forekommer ned- 

leiret paa de nysangivne Steder. Et saadant Roin er heldigviis til i 

det, i Begyndelsen af dette Skrift forbigaaende nævnte, af Islænderne 

saakaldte Hrafntinnu-Roin, som ligger circa 2 Mile i OSO. for 

Hekla ved den sydvestlige Ende af Torfa-Joklen, — et Roin, der 

hidtil er blevet saagodtsom aldeles upaaagtet af de mange Reisende, 

der have undersogt Islands geologiske Forhold*)? men som baade 

for sin egen Skyld og med Hensyn til det interessante Sporgsmaal, der 

her beskjæftiger os, fortjener den hbieste Opmærksomhed. 

? Dette Roins Beliggenhed i en fjern Ubygd, kun tilgængelig ad en 

lang og besværlig Fjeldvei, lagde hidtil ei ubetydelige Vanskeligheder 

iveien for dets nærmere Undersogelse; men disse Vanskeligheder cre 

bievne endnu storre efter Heklas sidste Eruption, hvis mægtige Ud¬ 

kasteiser baade have tilhyllet Roinet og alle dets Omgivelser og tillige, 

ved Græsvæxtens Forstyrrelse, i Fremtiden gjort det umuligt at tove med 

Heste i dets Nærhed, ja neppe have efterladt en Plet, hvorpaa man er i 

*) Mackcnzic er den eneste Skribent, hos hvem jeg har fundet dette mærkelige 

Roin omtalt. Han aflagde et flygtigt Bestig derved i Aaret 1810 og Log da Norden om¬ 

kring Ilekla, en særdeles lang og trættende Fjeldvei. Faa det af ham udkastede Kort 

over Sydvestparten af Island er Koincts Plads feilagtigt aflagt i ONO. for Hekla, men 

Feilen er forøget, naar det i Høffmanns Gcschichte der vulkanischcn Erschcinungen 

(Fag. 570) hedder, „at Mackcnzic faa Mile nordvestligt for Ilekla opdagede en over¬ 

ordentlig stor Obsidianstrdm.“ 

« 



Stand til at opslaae sit Telt. Naar man da skulde fole sig utilfreds¬ 

stillet ved den efterfølgende Skildring af mine Undersøgelser, saa tor 

jeg vel forvente, at man vil tage billigt Hensyn til de hdist ugunstige 

Omstændigheder, hvorunder de fandt Sted, og betænke, at de ere Ud¬ 

byttet af 8 Dages Ophold under Taage, Slud og Storm i en Udorken, 

hvor jeg var aldeles afskaaren fra de beboede Egne og saaledes ogsaa 

fra al Hjælp og Bistand i paakommende Tilfælde, hvor alle Elve maatte 

vades tilfods og Mangelen paa et paalideligt Kort eller en stedkyndig 

Ledsager, saavelsom Compassets Ubrugelighed, gjorde Vandringen vild¬ 

som og usikker, og endelig hvor den tykke Scorie- og Askebedækning 

unddrog Terrainet en grundigere Efterforskning og forbod et alminde¬ 

ligt Overblik. 

Hrafntinnu-Roinet strækker sig langs med Torfa-Joklens syd¬ 

vestlige Fod, omtrent i Nord til Nordost for det Iibie, isoleret staaende 

Laufa-Fjeld, og naaer i sine forskjelligc Arme ned til Markar- 

Flodens venstre (ostlige) Bredde. Ligesom de nyere Hekla-Roin 

bestaaer det af lutter Brudstykker, sammendyngede i en mægtig Gruus- 

hob, hvis Hoidc i Almindelighed naaer op til et Par hundrede Fod 

og derover. Det bliver heraf klart, at ogsaa dette Roin i en meget 

tungflydende Tilstand har udbredt sig paa Jordens Overflade, og at dels 

Flydcnhed endog har været langt ringere end nogetsomhelst af de 

augitiske Roins, fremgaaer af dets betydelige Mægtighed, som dog ved 

Nedskridning og Sammensynkning i Tidernes Lob maa være aftaget 

ikke lidt. Dets Overflade frembydcr, forsaavidt den ikke er udjævnet 

af Sand og Aske, der deels er hidfort af Vinden, deels nedfaldet der¬ 

over ved nyere vulkanske Udbrud, — de almindelige kamformige Iioidc- 

rygge, med mellemliggende langstrakte Fordybninger, paa hvis Bund 

Sneen trodser Sommersolens Paavirkning; men hist og her træffes ogsaa 

under Sandbedækningen et tykt, elastisk Mos, som Vidne om Roinets 

Ælde. Betydelige Sneemasser stolte sig op til dets Fod og strække 

sig ind i de dybe Afkroge, som efter det underliggende Terrains Hæld¬ 

ningsforhold ere dannede imellem Roinets forskjellige Udgreninger i 

Randen. Mange vandrige Kilder udspringe imellem Lavagruset og soge 

tilligemed det smeltende Sneevand ned til den forbirindende Marka r- 

Flod. Temperaturen i disse Kilder er forskjellig, i Almindelighed høiere 

end Luftvarmen; — flere af dem ere lunkne, og et livligt, lysgront 

Mostæppe omgiver derfor gjerne deres Udspring. Jeg har gjentagne 
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Gange maalt Varmegraden af disse Kilder og fundet den constant, f. Ex. 

i en af dem 15°, i en anden 17° og i en tredie, tæt oppe under Torfa- 

Joklen, endog 32°; deres klare Vand reagerer hverken suurt eller 

alkalisk, men har en fad Smag; de hidrore formodentlig fra Thermer, 

som qvælde frem af det under Roinct skjulte Terrain, inaaskee med 

Kogevarme, men hvis Vande meer eller mindre afkoles paa deres Lob 

imellem Lavagruset. De tallose, klare eller dyndede, kogende Kilder, 

som bryde frem i de Roinct nærmest tilgrændsende Reykj a-Dale, tale 

for Rigtigheden af denne Formodning. 

En meget fiinkornet, tæt, haard, klingende, graa Lava, temmelig 

rig paa smaa hvide Feldspath-Crystaller *), hist og her med storre 

eller mindre Korn af Olivin, hoist sjeldent med enkelte uregelmæssige 

Blærehuller, — udgjor Grundmassen af dette Roin; men igjennem be¬ 

slægtede Led kan man forfdlge denne Lavas gradvise Overgang i mang¬ 

foldige, i deres Udseende hoist forskjellige Varieteter. IRoinets nederste 

Dele, som paa nogle Steder umiddelbart hvile paa det underliggende, 

lysfarvede Tufconglomerat, bærer Lavaen Præg af, i en ufuldkommen 

flydende Tilsand at have skudt sig hen over Grunden, det ene Lag ud 

over det andet; den bliver her lysere graa, længdestribet og længde¬ 

poret og derfor af en meget losere Textur, med et endnu ubestemt 

hvidt Mineral udskilt i tynde Lameller imellem Lagenes Afsondringsfla¬ 

der. Gjennem graaligbrune Farvenuancer og med tiltagende Grovkor¬ 

nethed og svagere Sammenhæng, men bestandigt med Bibehold af de 

smaa hvide Crystaller, gaaer Lavaen over i en bruunguul, harpixglind- 

sende Varietet, som conglomeratagtigt sammenklinet især forekommer 

paa Roincts Grændser og synes at svare til de rodbrune, længe omtum¬ 

lede [Lavabrokker, der udgjore Randene af de augitiske Roin. Imod 

Overfladen fremtræder den graa Lava ofte i tynde, ei sjeldent krum- 

boiede Lag og lader sig da med Lethed spalte i parallel Retning med 

disses Beroringsflader, vanskeligere lodret derpaa. Enkelte af de mel¬ 

lemliggende Lag danne her Overgangen til Ilrafniinna eller Obsidian 

ved at antage en sortere Farve og en mat Begglands. Obsidianen synes 

nemlig, trods Roinets Mangel paa Sammenhæng, især at holde sig til 

"') Disse prismatiske Crystaller ligge indsprængtc i Lavaen med deres Længde-Axer i 

parallel Retning, der ogsaa synes at falde sammen med Strommcns fletning paa hvert 

?ivet Sted. 1 Tværbruddct vise Prismerne et Gjennemsnit, der paa det Nærmeste er 

ivadratisk. 
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dets ovre Dele eller at vise sig* som en Overflade-Dannelse. Den fin¬ 

des, i Blokke af forskjellig Størrelse, snart særdeles rig paa de tidt— 

nævnte hvide Crystaller, og da meget lost sammenhængende, næsten 

smuldrende, snart — hvor hine Crystaller blive sjeldnere — med stor- 

muslet Brud og fuldkommen Glasglands, og da tæt og haard. Iloist 

sjeldent har jeg fundet den opfyldt med smaa, kugelformige, smudsigt 

guulhvide Concretioner af et concentrisk straalet Brud*)- Skjondt 

Obsidianens Farve i det reflecterede Lys er fuldkommen sort, viser den 

sig dog i det ved Kanterne gjennemgaaende Lys graalig, og hvorsom- 
« 

helst den antager en paralleltraadig Textur, fremtræder denne graa 

Farve meer eller mindre lys i Forhold til Traadenes Tæthed og Fiinhed. 

Her har man da den forste Overgang til den perlegraa Pimpsteen, et 

Stof, der i sit Ydre er saa total forskjelligt fra Obsidianen. Men en 

anden Overgangsform fremkommer, hvor den mindre fuldkommen glas- 

agtige Obsidian bliver opblæst af storre eller mindre uregelmæssige 

Blærehuller. Disses Vægge (og de i deres Indre glasagtigt udspundne 

Traade) ere da altid matte og graalige, tildeels ligesom beklædte 

med et sammenfiltret Pimpsteenvæv, og hvor endelig Obsidianen er 

bleven heelt igjennem cavernos, med smaa, eensartede, tætliggende 

Blærehuller, der er der fremkommen et jævnt graat Slaggeskum, som 

kun derved adskiller sig fra den almindelige Pimpsteen (den, der som 

Scorier er udslynget igjennem Luften), at den har en noget morkere 

graa Farve, en storre Tæthed og deraf resulterende storre Tyngde, og 

mangler den Traadenes og Porernes Parallelisme, som gjerne charakte- 

riserer den egentlige Pimpsteen. Dette temmelig eensporede graa 

Slaggeskum, der saaledes fremgaaer af Obsidianens fuldkomne Opsvul- 

ming, danner især de af Sand- og Askebedækningen fremragende Toppe 

af Hrafntinnu-Roinets indre Parti og viser sig saaledes som et endnu 

yderligere Overflade-Forhold end selve Obsidianen; men denne rober 

ogsaa sin almindelige Tilstedeværelse foroven ved de mange blændende 

Speilinger, som mode Oiot, naar det glider hen over Roinets næsten 

udjævnede Flade. 1 

'0 Rimeligviis omsmeltet og derfor vandfri Baulifc, ligesom de af Prof. Forchhammer 

analyserede kugelformige Masser, der forekomme i Obsidianen fra Hrafntinnuhryggr 

paa Nordlandet af Island. Bauliten turde derfor maaskee danne Grundbestanddclen 

af H raf nti nnu-Kdinct, hvorved Benævnelsen „traehitisk Rointt maa tages i en mere 

generel Betydning. 



137 

Vi cre da nu komne til et Punkt i Udviklingen, hvor det ikke læn¬ 

ger vil være os vanskeligt at forklare Oprindelsen til det omkring 

Ilekla adspredte Pimpsteengruus. Det er nemlig hoist sandsynligt, at 

det samme Krater, hvorfra det nys beskrevne Rbin har sit Udspring, 

ogsaa maa have produceret de Pimpsteen-Scorier, der staae i saa 

nær en Forbindelse med dette Rbin, baade hvad deres ydre Egenska¬ 

ber og deres indre Structur angaaer. At Torfa-Joklen skulde inde¬ 

holde delte Krater, maa jeg betvivle saavel paa Grund af dens Form, 

som og fordi jeg, idetmindste paa dens ene Side, har fundet den be- 

staaende af den almindelige Breccie, med Brudstykker af augitisk Lava 

i et graabruunt, tufagtigt Bindemiddel, ligesom i de Ilekla nærmest 

liggende Fjeldrygge. Men hvor da hiint Rbin har sit egentlige Ud¬ 

spring, er et Sporgsmaal, hvis Besvarelse maa være forbeholdt fremti¬ 

dige Undersbgelser, anstillede under gunstigere Omstændigheder; som et 

veiledende Vink maa jeg kun endnu anfore* at Hrafntinnu-Roinets 

Hældnings- eller Spredningsforhold have overtydet*mig om, at det er 

længere mod Ost, man skal sbge dets Udgangspunkt. 

Dog, der gives endnu flere Beviser for, at vi ved Hrafntinnu- 

Roinet ere i Nærheden af det Krater, hvorfra de rundt om Hekla fore¬ 

kommende Pimpstene ere udslyngede, — Beviser, som tillige directe 

ville fore til Forklaringen af Oprindelsen til de Pimpstene, som Strax 

efter Heklas sidste Udbrud fandtes opskyllede paa Stranden. 

Hist og her ved Foden af dette til saa betydelig en Hoide optaar- 

nede Rbin, —* paa saadanne Steder, hvor ikke Jokel-Isen har taget sit 

stadige Leie og altsaa for bestandig har tilhyllet det underliggende Tcr- 

rain, — finder man nogle lave, ovenpaa flade Banker, som nu, da de ere 

bedækkede af et i Alen mægtigt Lag af Scorier og Aske fra Heklas 

nyeste Udbrud, neppe skulde kunne tildrage sig nogen Undersogcrs 

Opmærksomhed, dersom ikke enkelte af Markar-Flodens Tilstrømnin¬ 

ger, ved at udskære disse Banker i lodrette Skrænter, aabnede et Ind¬ 

blik i deres Sammensætning. 
O 

Ved at vade over de mange, fraHrafntinnu-Roinet udspringende 

Vandlob, var jeg bleven opmærksom paa, at nogle af de mælkede eller 

grumsede Jokel-Elve i betydelig Mængde medforte store, afrundede 

Pimpsteenstykker, hvis lyse Perlefarve og paralleltraadige Textur godt¬ 

gjorde deres Forskjellighed fra den graalige, smaaporede Pimpsteen, der, 

som ovenfor viist, er dannet paa Roinets Overflade ved Opsvulming af 
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den derværende Obsidian. Deres fuldkomne Lighed med de Pimpslene, 

jeg havde fundet nedleiret i det Indre af S el s un ds-Sletten, overtydede 

mig om, at de alle inaalte have samme Oprindelse, o: at de som Sco- 

rier maatte være udkastede af en trachitisk Vulkan, og saavel deres 

Mængde som deres Størrelse af J Kubikfod eller mere var et yderligere 

Bcviis for, at man her var deres Oprindelse et godt Skridt nærmere end 

hist ved Foden af Hekla. 

Jeg fulgte dette Spor op ad et Elvlob, og hvad der her frembud 

sig for Iagttagelsen, tjente kun til at gjorc hiint Bcviis fuldkommen 

overtydende. 

Det stærkt rindende Jokelvand beskyllede Foden af en hoi Skrænt, 

hvis bverste Deel hang tagformig ud over Elven, undergravet ved de 

nedre Deles gradvise Bortførelse. Den hele Skrænt var afsondret i ho- 

rizontale Lag, af hvilke det laveste Parti var mørkt af Farve og derved 

skarpt adskilt fra det ovre, mægtigere Parti, der bestod af lutter lyse 

Lag. Forneden bestod nemlig Skrænten af sorte eller mørkebrune Aske- 

sorter, blandede med smaa, meget porøse Scorier af det almindelige 

Slags, men indeholdt tillige i betydelig Mængde et afrundet Gruus af 

lysfarvede Tufarter, saaledes som de forekomme i den nærmeste Omegn. 

Skjondt denne nedre Deel havde et kjendelig stribet Udseende, var det 

dog ikke let at skjelne Grændserne imellem de forskjellige Lag; men 

dog var det biensynligt, at Stratifikationen frembragtes decls ved Af- 

vexling af Aske og Scorier, deels ved det forskj ellige Mængdeforhold af 

det dermed blandede lyse Tufgruus. Man tor da forestille .sig disse Lag 

fremkomne ved gjentagne Nedfald af Aske og tilsvarende Scorier, ud¬ 

slyngede fra en fjernere Vulkan over et Terrain, som gjennemfuredes 

af Vandlob, der forte Egnens almindelige Rullestene. I dipt ovre, lyse 

Parti af Skrænten lode Lagene sig derimod skjelne med langt større 

Bestemthed. Umiddelbart ovenpaa det nedre Parties bverste, neppe et 

Par Tommer tykke, kulsorte Askelag fulgte et i Alen mægtigt Lag af 

stort, pcrlegraat Pimpsteengruus, derovenpaa et 4—0 T. tykt Lag af 

fiin guulagtig Aske, saa atter Pimpsteen i et Lag af næsten 1 Alens 

Mægtighed og et Par Tommer lysguul Aske og saaledes fremdeles: 

store Pimpsteen-Scorier i tykke Lag og fiin Aske i tynde Lag, afvex- 

lende med hinanden idetmindste 0 Gange — maaskee oftere, da Lagene 

overst oppe ei kunde kjendes saa tydeligt, deels paa Grund af lloiden, 

deels fordi den overliggende sorte llekla-Aske var af atmosphærisk 
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Vand fort noget ud over Skrænten. En Mængde af Pimpstenene naaede 

en Storrelse af l til 1 Kubikfod, og ligesom der iblandt det mindre Gruus 

fandtes smaa Brudstykker af Obsidian, saaledes viste ogsaa enkelte af 

de slorrc Blokke en tydelig Overgang til delte Stof, idet de paa den 

ene Side bestode af Pimpsteen, paa den anden af Obsidian med en ru, 

i flere Retninger bristet Overflade, som den kunde være dannet ved 

pludselig Afkbling. Det atmosphæriske Yand, som ovenfra var trængt 

ned igjennem Lagene., udfyldte Grusets mange Mellemrum som lis, — 

en Folge af dette lioitliggende Terrains lave Temperatur; men nu, midt 

i Sommeren, optbede denne lis, hvor den ved Skræntens Udskæring var 

udsat for den mildere Lufts Paavirkning, og ved ideligt Nedfald af det 

ved Isens Smeltning losnede Gruus tilfortes den forbirindende Elv nye 

Forraad af Aske og Pimpstene, — lette Stoffer, som Strømmen strax 

bemægtigede sig. 

I denne Skrænt liar man altsaa en trachitisk Vulkans Historie. De 

regelmæssigt afvexlende Lag af grovt Pimpstecngruus med tilhorende 

flin Aske betegne ligesaa mange vulkanske Udbrud eller og forskjelligc 

Epocher under en saadan Vulkans langvarige Virksomhed. Pimpsteen- 

Scoriernes i Gjennemsnit betydelige Storrelse, i Forbindelse med Lage¬ 

nes Mægtighed, vidner om, at det Krater, hvoraf de cre udslyngede, ei 

kan være meget fjerntliggende; — at det er fra samme Krater, Ilrafn- 

tinnu-Roinet har sit Udspring, er man fuldkommen berettiget til at 

antage. 

Hvor let forklarlig bliver nu ikke Oprindelsen til de Pimpstene., som 

i den forste Tid af Heklas nyeste Eruption fandtes opskyllede paa 

Sydkysten af Island, vel ikke i nogen ringe Mængde, men dog altid 

betydelig underordnet de Masser af sorte Scorier, som Havet til samme 

Tid kastede paa Land. I Havstokken omkring Mundingerne af de store 

Floder, som i sydvestlig Retning gjennemstrømme Lavlandet nedenfor 

Hekla, vil man altid blandt det sædvanlige Lava- og Tufgruus finde 

enkelte Pimpsteenstykker, nedforte af Markar-Flodcns vidtforgrenede 
ø 

Arme; — men i Udbruddets forste Dage svulmede denne Flod stærkt, 

efter hvad der tidligere er meddeelt i Beskrivelsen over Udbruds-Phæ- 

nomenerne; den maatte altsaa i foroget Grad udskære de lave Pimp- 

steenbanker, med hvilke dens mange Tilstrømninger, i Nærheden af 

deres Udspring ved Hrafntinnu-Roinet, komme i Bcroring, og disse 

Bankers lost sammenhængende Bestanddele maatte i foroget Mængde 
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blande sig med de sorte Scoricr, som IIekla udslyngede over Egnen 

og som de rivende Vandlob forte tilsoes. 

I det Foregaaende er altsaa Oprindelsen paaviist til de Pimpstene, 

som man stadigt træffer flydende i den vestlige Rang-Aa og i Mar¬ 

kar-Flodens forskjellige Afløb, og er det tillige, som jeg haaber, til¬ 

fredsstillende beviist, at disse Pimpstene ikke staae i mindste Relation 

til Ilekla; men for ei at lade nogen Omstændighed hengaae uomtalt, 

som kan tjene til at styrke de foregaaende Beviser, maa jeg endnu 

med et Par Ord belyse Oprindelsen tit de Pimpstene, som Jiors- 

Aaen bestandigt nedforer til Havet. Denne betydelige Flod har sit Ud¬ 

spring fra den mægtige Hofs-Jokel, som indtager saa stort et Parti af 

Oens indre Hoiland. Paa en Reise*)., jeg i Juli 1840 foretog tværs 

igjennem Island til de ostlige Bygder, fulgte jeg 3?iors-Aaens hoire 

Bredde ligetil de store Faldjokler, som Hofs-Joklen nedskyder paa 

begge Sider af det kegleformige Arnar-Fjeld. Efter en Rastdag ved 

den græsbegroede Fod af detle isolerede Fjeld, lagde jeg Veien op 

over den nordlige Faldjbkel, for at undgaac de utallige dyndede Elve, 

som udspringe fra den og samle sig i Jiors-Aaen. Her fandi jeg 

Jokel-Isens Overflade ligesom bestrøet med en Mængde Brudstykker af 

Obsidian, tildcels i meget store Blokke, rimeligviis nedforte fra Modcr- 

joklen indesluttede i den bevægelige lismasse, men nu ved dennes decl- 

visc Bortsmeltning igjen komne for Dagens Lys. Formodentlig er da 

ogsaa Hofs-Joklen en trach i tisk Vulkan, eller en saadan findes i denne 

Jokels Nærhed; de forefundne Obsidian-Masser vidne om Tilværelsen 

af et Hrafntinnu-Røin ligesom det, der ligger ved Tor fa-Joklen, og 

de i Jiors-Aaen flydende Pimpstene tale for Tilværelsen af lignende 

Pimpsteenlag som dem, der findes ved Foden af sidstnævnte Rbin; ind- 

rømmes det Ene, tor man heller ikke benægte det Andet, efterdi Ud¬ 

kasteisen af Pimpsteen-Scorier er et Phænomen, som er uadskilleligt 

knyttet til Udstrømningen af et trachitisk Røin. Men de kolossale lis¬ 

masser, som her i denne Ubygd bedække Terrainet i en vid Omkreds, 

ville maaskec for stedse unddrage begge hine Vulkan-Dannelser for en 

grundigere Efterforskning og kun vedblive som hidtil at befordre spora¬ 

diske Prøvestykker af dem frem for Dagen. 

*) Beskrevet i Dr. II. Kroycrs naturhistoriske Tidsskrift, 1841, 3dic Bind, Pag. 331. 
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VI. Udbruddets Virkninger og Fdiger. 

PAA VEGETATIONEN; — PAA KREATURENE; — PAA FISKERIET. 

Uet har ikke godt ladet sig gjbre, saa aldeles strengt at afsondre Virk¬ 

ningerne af Heklas sidste Udbrud fra den ovenfor meddeelte Beret¬ 

ning om dets paahinandenfdlgende Phænomener. Naar da i det Fore- 

gaaende allerede flere af Udbruddets umiddelbare Virkninger ere komne 

under Omtale, saa bliver det nu de mere middelbare Virkninger og 

Fblger, hvormed vi skulle beskjæftige os, og Indholdet af denne Afde- 

ling vil saaledes slutte sig til de-enkelte Facta, som ovenfor, i Beskri¬ 

velsen af Udbruddets daglige Gang, leiligliedsviis ere meddeelte. 

Forst og fremmest, hvor Talen falder paa de Ulykker, Ilcklas 

sidste Udbrud har afstedkommet, vender Tanken sig mod Næfrholt, 

den Gaard, som ved sin Beliggenhed ligefor Lavastrommens Retning 

syntes truet med en brat Undergang. Strax i Udbruddets forste Dage 

sogte Beboerne af Næfrholt og Sclsund, uvisse om Farens Storrelsc 

og Nærhed, hen til sikkrere Steder længere nede i Bygden. Dog, da 

den forste Skræk var forbi og man fik at see, hvad Vei Lavaen og de 

slaggeagtige Udkasteiser havde taget, vendte de tilbage igjeu med det 

Haab, at der ei var nogen Fare paafærde for det Forste. Men Roinet 

skred stedse videre mod Vest, det naaede Mel-Fjeldet, flod ned med 

dels nordlige Side og tog saaledes en mere decideret Retning ned imod 

Næfrholt. Denne Gaard stod altsaa nu i aabenbar Fare. Beboerne 

flygtede derfor bort d. 22de 0g 23de September med deres Krcature, 

deres Ho og det nodvendigsle Huusgeraad; de fandt et Tilflugtsted paa 

Se 1 sund, der nu maalte antages temmelig betrygget. Som vi ovenfor 

have seet, omflbd Lavastrommen Mel-Fjeldet og trængte hastigt frem 

imod Vest, indtil den d. 19de November fandt et Afléb gjennem Kloften 

ved Næfrholt og saaledes næsten aldeles skaanede det hoitliggende 



142 

Tun. Men ved Udtorringen af den i Kloften udspringende Bæk var 

Gaarden berovet sit Vamlforraad, og denne Omstændighed var det, der 

nbdte Eieren til, i Tiden fra d. 21<le til d. 23<le November at bortflytte, 

livad der endnu var tilbage af Ho, Proviant og andet Brugbart, samt 

alt det Tommer af Bygningerne, som man gjennem Jordbedækningen 

kunde komme til for Frost, da ban vel indsaae, at Mangel paa Vand 

fremdeles vilde gjore Gaarden ubeboelig. 

Da der senere ingen ny Kilde fremkom ved Roinets Rand istedet- 

for den forsvundne, har Næfrholts - Bonden aldeles opgivet sin tid¬ 

ligere Bolig og har i Sommeren 1846 opfort sig en ny ved Bredden af 

Breibholts - Bækken nedenfor Bj 61 - Fjeldet. Denne Gaard, som han 

vil kalde Ny-Næfrholt, ligger paa Tomten af den tidligere nedlagte 

Gaard Hals, hvis Jord han havde faaet i Arv efter sin Fader, den for¬ 

rige S elsunds - Bonde , og hidtil havde benyttet som Udmark. Den 

Gaarden nærmest omgivende flade, men for Fjeldskred meget udsatte 

Jord maa han nu ved stadig Gjodskning**) og Fredning efterhaanden 

soge at omdanne til et Tun, som kan afgive det fornodne Foder af 
# 

gode, nærende Græsarter, men imidlertid kan han ogsaa benytte det 

forladte Tun ved Gamle - Næfrholt til Hoslæt, hvilket navnlig i 1846 

har givet ham en anseelig Hjælp. Dog, da dette Tun nu ikke længer 

kan gjodskes , vil det efterhaanden tabe i Kraft og Productions - Evne, 

og Udslætten derfor med hvert Aar forringes; Sandflugten fra de nogne 
•• 

Gruusbankcr i Nordost vil endmere fremskynde dets Ødelæggelse, og 

Stormen vil efterhaanden oprive dets Jordsmon , som ikke mere sam¬ 

menholdes ved den bindende Gjodning. Der vil da komme en Tid, 

hvori dette fordum frodige Tun kun vil afgive en maadelig Udmark, og 

saaledes skal da ogsaa Ilcklas nyeste Udbrud, om end paa en mere 

indirecte Maade , have medfort en Indskrænkning af Bygden ved Ned¬ 

læggelsen af en Gaard, der kun har faaet en middelinaadig Stedfortræ¬ 

der i den til Beboelse og Dyrkning gjenoptagne Gaard Hals. 

Det kan iovrigt ikke være nogen Tvivl underkastet, at, dersom den 

udstrømmende Lava havde besiddet en storre Letflydenhed, og dersom 

ikke Terrainet i Vulkanens Nærhed havde frembudt saa betydelige Sænk- 

Iler,- som andre Steder, anvendes med Fordeel til Jordens Overgjodskning flytte— 

lige Faarefold, hvori Faarene samles til Malkning ved Solnedgang og henstaae indeluk¬ 

kede om Natten. 
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ningcr, hvori Roinet kunde ophobe sig til en hoi Mægtighed, saa vilde 

det være kommet meget længere ud i Bygden mod Vest og maaskec 

have naaet Ytri - Rang - Aa. Om det end ikke paa denne Yei havde 

truffet paa nogen bebygget Gaard, som det kunde odelægge, saa vilde 

det dog have anrettet megen Skade deels paa de derværende, Næfr- 

liolt og Hals tilhorende Udmarker, deels ved at afskære Communica- 

tionen paa Rång-Aaens ostlige Bredde. 

For nu at gaae over til at omtale den Skade, som de udslyngede 

Masser af Scorier, Sand og Aske have anrettet, da bor det sig aller¬ 

først at fremhæve den lykkelige Omstændighed — som ogsaa fandt Sted 

ved det forrige Udbrud af Hekla i 1766 — at de forste Udkasteiser 

for storste Delen rammede en aldeles ubeboet Egn: de ostlige Fjeld¬ 

græsgange. Vare disse uhyre Masser al storre og mindre Scorier bievne 

udslyngede over den vestlige eller sydlige Bygd, saa vilde dennes totale 
•• 
Odelæggelse have været den uundgaaelige Folge, og mange Menneskeliv 

maatte være faldne som Offre for den rædsomme Naturbegivenhed. Yel 

fortes de mere smaadeelte Scorier i ei ubetydelig Mængde ud over den 

fjernere oslligc Kystbygd og nedfaldt i Udbruddets tvende forste Dage 

over Le i bvalla og Kl ei far Repper, men et paafolgende stærkt 

Regnveir rensede Jorden tildeels igjen for den fremmede Bedækning og 

formindskede saaledes dennes skadelige Virkninger. Og naar Bygden i 

Yest og Syd for Hekla under Efteraarets og Vinterens Lob flere 

Gange hjemsogtes af betydeligere Askefald (f. Ex. fra d. 15de til 20de 

Septbr. 1845 og i de sidste Dage af Januar 1846), saa var det dog 

aldrig i storre Mængde, end at jo Regn og Snee efterhaanden rensede 

Jorden, deels ved Bortskylling, deels ved at befordre Askens Synkning 

i Gronsværet. Uagtet der saaledes efter Midten af September Maaned i 

flere Egne var nedregnet saa megen Aske, at den naaede Folk over 

Skoranden og ved Hobjergningen opfyldte Rummene imellem Tænderne 

paa Udriverne eller blev liggende i Dynger tilbage, hvor Hoknippet var 

taget op , og uagtet lignende stærkere Askefald indtraf et Par Gange 

senere i Vinteren, saa at Isen blev ru og man kunde ride overalt uden 

Skærpning, — saa vare dog Sporene til denne Aske i det paafolgende 

Foraar i den Grad forsvundne af Jordskorpen — og det selv i Vulka¬ 

nens umiddelbare Nærhed, — at det kun var ved at oprykke Græsset 

med Roden, at man kunde skjelne den nye Aske i det 6verste Muldlag 

eller imellem Græsrodderne. 
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Ifolge heraf bliver det da klart, at Udbruddets Virkninger paa den 

næstfdlgende Sommers Græsvæxt ei kunde være betydelige, og det har 

ogsaa viist sig, at den i det Hele taget har staact over det Middelmaa- 

dige; men heller ikke bor man lade den lykkelige Omstændighed upaa- 

agtet, at Udbruddet ophorte i Foraarets Begyndelse, altsaa ikke blev 

den nye Vegetation directe til Skade; var det derimod vedblevet ud paa 

Sommeren, saa vilde Askens odelæggende Indflydelse paa det unge, 

fremspirende Græs have havt de fordærveligste Fblger. Men da Vulkanen 

standsede sin Virksomhed netop til den beleiligste Tid, saa vilde Ploav- 

len i 1846 vistnok have givet ligesaa stort et Udbytte, baade med Hen¬ 

syn til Qvantitet og Qvalitet, som et almindeligt, jævnt godt Aar, der¬ 

som ikke den meget regnfulde Sommer, navnlig i Hoslætstiden, havde 

lagt Indbjergningen saamange Hindringer iveien og forringet dens Pro- 

duct, ved at berove Iloet dets bedste Kraft under dets langvarige Udlig— 

gen til Torring; men end mere Afbræk led Hoavlingen ved Mæslinge- 

Sygdommen, som, i Foraaret bragt til Island med et dansk Handels¬ 

skib, i en stor Deel af Sommeren grasserede paa Sonderlandet, og paa 

sin Vandring fra Gaard til Gaard nedlagde næsten alle deres Beboere 

paa Sygeleict. At ogsaa den nye , imellem Græsrddderne siddende og 

endnu ikke fast nedsunkne Aske, ved hurtigt at slove Holecrne, bi¬ 

drog ikke lidet til at forsinke Hoslæltcn, fortjener heller ikke at lor- 

bigaaes. 

Naar det saaledes er viist, at Udbruddets middelbare Folger for 

Vegetationen kun have været hoist ringe, saa staaer dog endnu tilbage, 

noget noiere at udvikle dets umiddelbare Virkninger, navnlig for der¬ 

efter at bestemme Storrelsen af den ved de forste Udkasteiser anrettede 

Odelæggelse. 

Som en Folge af de forud for Udbruddet gaaende meget regnfulde 

Dage, havde Mange endnu en betydelig Mængde Ho ude, da Sand- og 

Askefaldet indtraf. Vel var der neppe noget Tun uslaaet tilbage, og 

saaledes det bedste Vinterforraad af Ho for stdrste Delen indbjerget og 

bragt i Sikkerhed, men Hoavlingen paa Enge og Udmarker var endnu i 

fuld Gang, da Vulkan-Udbruddet saa pludseligt standsede den. Herved 

led især de ostlige Egne, hvorover Gruus og Sand nedfaldt i de forste 

Dage, et ikke ringe Tab, idet enhver Bonde nu fik 50—60 Heste Ho 

(å 10 Lpd.) mindre for hver Hostkarl, han havde i sin Tjeneste, da 

man gjerne vedbliver Hoslætten til Udgangen af September og en 
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arbeidsfor Karl kan slaac 2 Hestebyrder om Dagen. Men ogsaa i de 
f 

vestlige og sydlige Bygder, Rangårvalla- og Arnes-Sysler, yttrede 

de senere Askefald, skjondt mindre rigelige, en skadelig Indflydelse 

paa Græsset, som inden kort Tid visnede og lagde sig; og da endelig 

det ved Midten af September indtrufne Torveir tillod Indbjergningen af 

det i saa lang en Tid udeliggende Ho, havde man den storste Moie 

med at faae dette saa reent og frit for Aske, at man uden Fare turde 

bruge det til Foder for Kreaturene. Det er tidligere beskrevet, hvor¬ 

ledes den nyfaldne Aske, naar den ledsagedes af Regn, angreb det 

friske Græs og efterliaanden aldeles odelagde det. I denne Henseende 

viste den finere, i storre Afstand fra Vulkanen nedfaldende Aske 

sig skadeligst, og da igjen mest der, hvor Græssernes eiendommelige 

Form bedst tillod den vaade Aske at klæbe sig fast. Dette var navnlig 

Tilfældet med de bredere og længere Stargræsser, som groe saa frodigt 

i de lave Myrestrækninger, fremfor med de mere runde og korte egent¬ 

lige Græsser, som fortrinsviis danne Vegetationen paa Haardbundsjord. 
•• 

En langt storre Odelæggelse anrettedes i Udbruddets forste Dage 

paa de forskjellige Fjeldgræsgange. Besiddelsen af disse ansees med 

Rette for en Herlighed, der for en stor Deel betinger den vedkommende 

Bygds Rigdom paa Kreature. Tabet af denne Herlighed maa nodvendig- 

viis medfore en Indskrænkning i Indvaanerncs Kreaturhold, meer eller 

mindre betydelig i Forhold til de odelagte Græsningers Udstrækning og 

Frodighed. Hvad nu de nordlige og nordvestlige Almindinger angaaer, 

da har den over dem nedfaldne Askemængde ikke været storre, end 

at de — ligesom Bygden — atter ved Regn og Blæst kunde befries 

derfor saa betimeligt, at deres Kiere i Sommeren 1846 have draget 

næsten den samme Nytte af dem som tilforn; kun de paa 3?iors-Aaens 

venstre Bredde liggende Landmanna- og Holtamanna-Fjeldgræs- 

gange ere i enkelte Partier saa haardt medtagne, at der nok vil behoves 

et Par Aar, inden de ved Atmosphæriliernes stadige Paavirkning igjen 

komme i samme Stand som for; Askens Bortførelse ved Vind og Vand, 

begunstiget af Jordbundens Hældningsforhold, foregaaer iovrigt saa 

forbausende hurtigt, at det vel er muligt, at den nysnævnte Tidsfrist 

vil vorde endnu kortere. Mest af Alle have de ostlige Landmanna- 

o g Ran garv alla-Fjeldgræsgange (Freinri og Innri Laufaleitir) 

lidt af de vulkanske Udkasteiser. Her kan Ødelæggelsen siges at 

være fuldkommen, idetmindste for den forste Generations Levetid. Hvor 

lo 
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de bedækkende Masser indtage en Mægtighed af \ til J Alen, og hvor 

de for storste Delen bestaae af de grovere Scorier, der ikke saa let 

som Sandet og Asken give efter for Vindens og Vandstrommes bevæ¬ 

gende Kraft, — der maa det i Sandhed tage en meget lang Tid, for¬ 

inden Jordsmonnet kan blive blot nogenlunde renset for sin golde 

Bedækning; men seer man hen til Muligheden af en mj Vegetations 

Fremkomst i et af Sarid og Muld nydannet Jordsmon ovenpaa det mæg¬ 

tige Gruuslag, saa skydes Haabet om en nærende Græsvæxt ud i et 

endnu sildigere Fjerne, naar man betænker, hvor megen Tid der vil 

udfordres til Dannelsen af de mindre fuldkomne Overgangsled i Vege¬ 

tationen, forend der kan blive frembragt et Jordsmon, tjenligt for de 

mere fuldkomne Urter og Græsser. Af disse forhen saa frodige Græs¬ 

gange ere nu kun faa og ubetydelige Pletter tilbage, navnlig i det 

sydvestligere, Bygden nærmest liggende Parti, paa den ostlige Rang- 
/ •• 

Aaes venstre Bredde, nemlig: 1) En mager Slette hiinsides o: Osten 

for Val-Aaen, hidtil kun benyttet som Telt- og Bedeplads for de Folk, 

som aarligt droge tilfjelds med deres Faar og om Efteraaret hentede 

dem hjem igjen. 2) Nogle hoist ubetydelige og sparsomt græsbegroede 

Skraaninger og mindre Dalstrog ovenpaa den gruusbedækkede Fjeld¬ 

hede, som i nordlig Retning strækker sig ud fra Tind fjelds-Joklens 
•• 

Fod. 3) Endelig den flade Bles år-Myre, som ligger Osten for denne 

Gruushede og naaer hen til Bles-Aaens venstre Bredde. Dette er 

Alt, hvad der er forskaanet for Odel æggeisen og som ogsaa er blevet 

benyttet til Udegangsgræsning i Sommeren 1846; men det er just ei 

usandsynligt, at Skraaningerrie af de Hoiderygge, som begrændse den 

osllige langstrakte Rångaadal, og navnlig af den sydligere Fjeldryg, 

Skignirshlidar, om faa Aar ville kunne afgive en taalelig Græsning, 

da de allerede i Sommeren 1846 vare saa vidt rensede, at det Gronne 

skinnede frem paa enkelte Steder. Det er ikke uden Interesse at 

bemærke, at jeg paa Reisen fra Hrafntinnu-Roinet, langt inde paa 

det nbgne, sorte Gruus, traf Faar, som ledede af Vane eller Instinet 

havde fulgt de friske Hestespor for at soge op til de indre, nu ei 

længer existerende Græsgange. 

Det er da Rångårvalla-Sveitens Beboere, som ved at lide Af¬ 

savn paa deres bedste og frodigste Overdrev mest have maattet ind¬ 

skrænke deres Kreaturhold. Dette skete ved Nedslagtning i Efteraaret 

1845, men dertil var ogsaa Frygten for at komme til at mangle det 



147 

tilstrækkelige Yinterfoder et hoist væsentligt Motiv. En uvis, faretruende 

Fremtid forestod Beboerne af de Hekla omgivende Bygder; Vulkanen 

rasede i deres Nærhed, og Ingen vidste, naar den vilde hore op; lige¬ 

som dens Udkasteiser alt havde berovet dem Brugen af deres Fjeld¬ 

græsgange, længe forend de pleiede van at hjemhente deres Faar, saa- 

ledes var der al Rimelighed for, at fortsatte Askefald vilde fordærve 

Vintergræsningen paa Udmarkerne i Bygden; Vinteren kunde desuden 

blive streng, langvarig og sneefuld og saaledes, ved en længere fortsat 

Staldfodring, endmere medtage deres indbjergede Hoforraad. Under 

slige Omstændigheder var Nedslagtning det klogeste Middel, der kunde 

gribes, overeenssteminende med den Erfaring, at det er bedre at fodre 

faa Kreature godt, end mange slet, og vistnok have mange Bonder 

maattet angre, at de ikke itide benyttede denne Udvei til dog at bevare 

en Deel af deres Kreature ved godt Iluld til Foraarets Komme, — en 

Udvei, hvortil de endog bleve opfordrede af Local-Ovrigheden. Det 

vilde været uoverkommeligt, at indsamle paa hver Gaard detailleret 

Underretning om den stedfundne Reduction i Kreaturholdet, men for 

dog at give et tilnærmende Begreb om dens Storrelse, skal jeg i neden- 

staaende Tabel meddele en Oversigt over det forskjellige Kreatur-Antal, 

for og efter Heklas Udbrud, paa de 3 overste Gaarde: Næfrholt, 

Seis und og Raubnefs stabir, — med den udtrykkelige Bemærkning, 

at disse Angivelser noget nær betegne Maximum af den iværksatte 

Reduction, og at de ikke kunne gjore Fordring paa storre Tiltro end 

enhver anden frivillig, men ucontroleret Meddelelse: 

Næfrholt. S el & u n d. Raudncfs- 

s t a d i r. 

For i For i For i 
Heklas Foraaret lleklas Foraaret Heklas Foraaret 
Udbrud. IS 16. Udbrud. 1846. Udbrud. 1846. 

Malkefaar. 100 34 80 30 o
 

o
 

64 

Golde Faar. 36 18 21 30 74 20 

To Aars Beder.... 60 24 40 16 60 
j 44 

Eet Aars dito. 26 4 25 16 60 

I,am. 90 34 80 22 100 60 

Væddere. 3 1 tt tt 5 4 

Koer., , . 3 3 1 2 4 3 

Tyre. 1 tt V tt V tf 

Heste. 7 5 6 6 5 5 

Hopper. 4 4 5 5 4 4 

Fol, utæmmede. . . tt tt 5 5 
8 

6 

10* 
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Gjennem de foregaaende Betragtninger over den vulkanske Askes 

Indflydelse paa Vegetationen er Talen paa en naturlig Maade ledet over paa 

den af hiin Virkning resulterende Formindskelse af Kreaturholdet. Jeg 

skal nu udbrede mig omstændeligere over den skadelige Indflydelse, 

Udbruddet afHekla har yttret paa de forskjellige Slags Kreature, hvor- 
9 

ved man vil lære at kjende en anden, væsentligt medvirkende Aarsag til 

den stedfundne Nedslagtning. 

Et Par af Udbruddets umiddelbare Virkninger paa Kreaturene ere 

allerede tidligere leilighedsviis berorte, og deriblandt den ved de ned¬ 

faldne storre og mindre Scorier foranledigede Afslidning af Hornqvægets 

Klove og Hestenes Hove. Forsaavidt denne Ulykke rammede de paa de 

fo rskj ellige Overdrev græssende Faar, raadedes der hastigt Bod derpaa, 

ved at hente disse hjem til den for Scoriefaldet forskaanede Bygd, 

hvorefter de snart kom sig af sig selv. Men i de ostlige Egne, som 

hjemsogtes af de forste Dages gruusagtige Udkasteiser, blev Virkningen 

mere langvarig; Stortqvæget blev dog for det Meste frelst ved strax at 

tages paa Stald; Hestene sogte man paa mange Steder at unddrage Ska¬ 

den ved at skoe dem, men Faarene, som endnu tildeels maatte soge 

deres Fode paa Udmarkerne, bleve i hoi Grad angrebne og svækkede. 

En anden Sygdom hos Faarene, som jeg ogsaa henregner blandt 

de mere umiddelbare Virkninger af Udbruddet, var den i nogle Egne 

bemærkede Loshed af Ulden. Denne Sygdom medforte paa flere Gaarde 

et ei ubetydeligt Tab, og dog har man intetsteds erfaret, at den hid— 

rbrte fra nogen Tilboielighed hos Faarene til at æde Ulden af sig selv 

eller af hverandre indbyrdes. Da det fortrinsviis var paa Bugen, at 

Ulden lbsnede sig, og saa vexelviis enten bagtil, eller paa Midten, eller 

fortil paa begge Sider af Bringen, antager jeg det for en Virkning af 

de fra den nyfaldne Aske opstigende sure Dampe, uden dermed at ville 
% I 

benægte Muligheden af, at en ved Nydelsen af askeblandet Foder frem¬ 

kaldt Svækkelse af Bryst- og Underlivs-Organerne kan have været en 

medvirkende Aarsag. 

Kreaturenes Græsning paa Marker, som vare meer eller mindre for¬ 

dærvede af nyfalden Aske, medforte Virkninger, som, skjondt af en 

mere middelbar Natur, dog vare langt mere omsiggribende og odelæg¬ 

gende. Det var især den fmere og i fjernere Afstand nedregnede Aske, 

der viste sig skadeligst, blandt andet af den simple Grund, at den gro¬ 

vere i mindre Grad hæftede sig paa Græsset og desuden snarest blev 
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fjernet igjen ved Regnen og ved sin egen Tyngde. Til Bekræftelse 

hcrpaa skal jeg kun meddele den Erfaring, at man ikke mærkede noget 

til de ved Nydelsen af fordærvet Græs fremkaldte Sygdomme hos Ivrea- 

turene i de Egne, hvorover de forste Dages Gruus-Udkastelser nedfaldt, 

men derimod dog vil have sporet Symptomerne til dem paa flere Ste¬ 

der i Dyrhola-Rep, hvor intet Sand, men kun et Par Gange en finere 

Aske er nedfalden i ubetydelig Mængde. 

De Egne, hvis Kreature mest hjemsogtes af Sygdomme, vare Rang- 
• / 

årvalla- og især Arn es-Sysler, men det maa desværre indrommes, 

at disses Beboere for en stor Deel selv hære Skylden for deres senere 

Tab. I Almindelighed var man saa uforsigtig, at lade Kreaturene gaae 

paa Græs efter Askefaldet, istedetfor saavidt muligt strax at tage dem 

paa Stald, — og de skadelige Folger af denne Ligegyldighed lode ikke 

længe vente paa sig. Den næsten oieblikkeligt indtraadte Aftagen i 

Malkningen baade hos Koer og Faar er allerede nævnt i det Foregaaende; 

de stærkere fremtrædende Sygdomsformer skulle nu ndiere beskrives. 

Af alle Kreature have Koerne viist sig mest kjælne og modtagelige 

for Sygdomme; men da det tillige er dem, paa hvis Bevarelse Indvaa- 

nerne have anvendt den storste Omhu, ere de omkomne i et forholds¬ 

vis kun meget lidet Antal. Alt el Par Dage eRerat Koerne havde streifet 

halvsultne omkring paa de af Asken fordærvede Græsgange,, bemærkede 

man, at de vare syge. Man skyndte sig da paa de fleste Steder at 

tage dem paa Stald, og Nogle kom sig da igjen ved at fodres med godt 

Ho, Andre tillige ved Anvendelsen af et Klysteer af raa Tran og Salt¬ 

vand. Men hvor man ikke strax greb til denne kloge Forholdsregel, 

og derimod indskrænkede sig til at give Koerne indtil Halvdelen eller 

Trcdiedelen Staldfoder, og for Resten lod dem ernære sig af Udegangs- 

græsning, der forværredes Sygdommen, de tabte hurtigt deres Huld, 

og i en kort Tid dode nogle og tredive Stykker i de fornævnte to 

Sysler, især i de ovre Reppcr, som forst hjemsogtes af Askefaldet. 

Belærte af denne sorgelige Erfaring, undgik Beboerne af de andre 

Rcpper, hvorhen Asken fortes noget senere, et saa foleligt Tab, ved 

itide at sætte deres Koer paa Stald, ihvorvel det ikke var dem til ringe 

Uleilighed — især i de mere foderknappe Egne — at maatte tage Koerne 

ind paa stadig Fodring hele 5 Uger for Vinteren, eftersom det er en 

meget almindelig Skik, mest dog i Rångaadalene og paa „Landet,“ at 

lade dem gaae ude ligetil Vinterens Begyndelse (i den sidste Uge af 
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October). I de dode Kreature fandtes Indvoldene fulde af Askedynd 

eller haard Aske, og det Indre af Maverne var beklædt med en begsort, 

bruunplettct Hud, der neppe lod sig vaske af. Kindtænderne vare over- 

trukne af en metallisk giindsende Skorpe af Messing- eller Kobberfarve, 

som man efter Torring kunde skrabe af, og man erholdt da et Pulver, 

der havde nogen Lighed med Fiilspaan af de nysnævnte Metaller*). 

Bedst modstode Hestene Indflydelsen af det fordærvede Græs; dog 

mistede de snart deres Huld og bleve dovne og sidve af Udseende, og 

mange af dem, især i Gnupverja-Rep, tabte Ilaarene omkring Mulen, 

men deres Tænder vare næsten slet ikke angrebne. Alligevel dode 

nogle faa, mest unge Heste, som led af Knuder paa Kjæberne, hvilke 

endog gik aldeles allave i de faa Tilfælde, hvor disse Knuder opnaaede 

en mere usædvanlig Størrelse. — Ved Foraarets Komme i 1846 vare 

de fleste Heste i en yderst da arli g Foderstand. 

Skjondt mere haardfore end Koerne, vare Faarene dog de Kreature, 

blandt hvilke forskjellige Sygdomme anrettede den største Ødelæggelse, 

især fordi de behandledes med storre Skjodesloshed og navnlig ikke 

saa hastigt toges ind paa Fodring med Ho som hine. I de nordligere 

Hopper, hvor Asken fra Hekla nedfaldt forst og hyppigst, begyndte 

Faarene snart at sætte af, saa at man ved den senere paafulgte Ned¬ 

slagtning fik et betydeligt ringere Udbytte end sædvanligt. Bederne, 

som slagtedes forst paa Eftcraaret, vare dog nogenlunde ved Huld, men 

Malkefaarene og Lammene, som helst pleie at blive fede mod Efteraarct, 

vare paa mange Steder saa ilde medtagne, at Sidstnævnte vare blaae 

indvendigt og uden mindste Fedt, og Førstnævnte, som gjerne give 

4—6 Ti Talg, havde nu kun 1—1 b S, ja Nogle slet Intet, og i For¬ 

hold dertil stod disse Kreatures Kjodvægt. Indvoldene befandtes noget 

raorere end sædvanligt og vare, ligesom hos Koerne, meer eller mindre 

rige paa sort Aske; hos mange, dengang saavelsom senere slagtede 

Faar bemærkedes i Lungepiberne 2—3 Tommer lange Orme af hvidgraa 

Farve med bruunligt Hoved og af en Tykkelse lidt storre end et Heste- 

haars; men ikke have de Kreature, hvori disse Orme ere fundne, viist 

sig sygere end andre. Ogsaa paa Faarenes Kindtænder fandtes hyppigt 

en lignende Metalglands eller Forgyldning som paa Stortqvægets, men 

*) Det er dette metalliske, rimeligviis jernagtige Nedslag (Chlor-Jcrn?), som ogsaa 

har foranlediget et ovenfor omtalt Phænornen: Anlobningcn af Spaden ved Kéldur. 
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Fortænderne ere aldrig bievne angrebne. — Skjondt man paa mange 

Steder i stor Mængde nedslagtede især Lam og aarsgamle Faar, og det 

endnu saa nogenlunde betimeligt, at det ikke saameget var Sygdomme, 

som snarere Afmagringen, der i en saa hoi Grad nedsatte Værdien af 

det Nedslagtede, beholdt man dog i Almindelighed for Mange tilbage, 

til at man kunde give dem Alle fuldt Staldfoder, og de nodtes da for 

en Deel til at soge deres Næring i det Frie. Det var især fuldvoxne 

og vintergamle Faar, man tillod at græsse ude, hvorimod Lammene i 

Regelen toges paa Foder ved Vinterens Begyndelse, som man pleier 

van. Fdlgen heraf blev, at Faarene, skjondt de ei bleve saa pludseligt 

syge eller omkom af Asken som Koerne, dog i Mængde angrebes af 

flere haardnakkede Sygdomme, der foranledigede en fortsat, nødtvungen 

Nedslagtning, hvoraf Udbyttet naturligviis blev endnu maadeligere end 

af den foregaaende. Klin en hastigt resolveret fuldkommen Staldfodring 

var i Stand til at redde de ci altfor stærkt angrebne Kreature; hvor 

dette Middel forsomtes, toge Sygdommene Overhaand, og med den ende¬ 

lige Nedslagtning fulgte Straffen for Forsømmelsen. 

Foruden de ovennævnte Sygdomstegn er det især Knuder og Ud- 
W —« ■ \ 

væxter paa Been- og Tandsystemet, hvoraf Faarene have lidt. 
f 

Sygdommen kastede sig mest paa Fodbenene, idet at baade Laar- 

been og i endnu hoiere Grad Skinnebeen hovnede op eller bulnede ud, 

hvorved Dyrene bleve saa kraftlose, at de hverken formaacde at staae 

eller gaae. Men ogsaa Hovedbenene og da især Kjæberne vare den 

samme Forandring underkastede; de bleve saa tykke og more, at de 

neppe kunde holde sammen, naar Hovedet var kogt, eller de bleve 

besatte med store, omsiggribende Svulster, der vare af en meget los 

Structur og af morkere Farve end Benet selv; man kunde med en Kniv 

losne disse Udvæxter fra Kjæbebenet, uden at dette derved beskadige-, 

des, men undertiden var der dog et Hul indenfor, som trængte igjen- 

nem lige til Been marven. Hvor Sygdommen havde udviklet sig til denne 

Grad, var der i Almindelighed ingen Redning, og Nedslagtning blev da 

den eneste Udvei; dog har man enkelte Excmpler paa, at slige Knuder 

gik bort igjen, naar Dyrene kom ind paa Stald og gaves sundt og 

godt H6. 

Ligesaa skadelig var den Tandsygdom fislandsk: Gad dr), der 

længe og haardnakket hjemsøgte Faar af enhver Alder, mindst dog Lam¬ 

mene, fordi disse gjerne behandledes med storre Omhu og tidligt sattes 

t 



paa heel Staldfodring. I sin mest udviklede Form yttrede denne Syg¬ 

dom sig som en fuldkommen Forvoxning af Kindtænderne, idet at disse 

langs med den indre Rand i Underkjæben og langs med den ydre Rand 

i Overkjæbcn bleve hoiere og tykkere og tildeels besatte med fremra¬ 

gende Spidser eller Knuder, hvorved der under Drovtygningen blev 

slidt Hul i den modstaaende lavere Rand, hvis ellers ikke Hovedbenene 

ved Forvoxning vare bievne saa skjæve, at Tænderne i den ovre Gumme 

gik heelt udenfor Tænderne i den nedre, hvorved Drovtygningen blev 

aldeles umulig. — Men hvor Sygdommen ikke havde naaet denne Grad, 

lod den sig med Held fjerne ved at mån afbrækkede de fremragende 

Tandspidser med en Smedetang, og naar denne voldsomme Cuur udfortes 

nogenlunde med Behændighed, syntes den ikke at foraarsage Kreaturene 

videre Smerte, da man under Operationen ei engang behøvede at holde 

dem fast og man strax efter saae dem æde eller tygge Drov. Selv paa de 

enkelte Faar, hvis Tandrækker vare gaaet saa meget atlave, at Drov¬ 

tygningen var ophort, er denne Operation, naar den anvendtes betime¬ 

ligt, lykkedes saa vel, at Dyrene strax have begyndt at drøvtygge, 

efterat Hindringerne derfor vare Fjernede. 

I de vestligere Kjøsar- og Gullbringu-Sysler har man ikke 

mærket til nogen af de for omtalte Sygdomme hos Kreaturene, saa at 

disse Virkninger af Heklas sidste Udbrud ikke just have været bety¬ 

delige, hverken med Hensyn til Udstrækningen eller til Storreisen af 

den anrettede Skade. Ved mange af Vulkanens tidligere Eruptioncr 

have de derimod i en langt mere odelæggende Grad hjemsogt Landet, 

f. Ex* i Aaret 1766, da Kreaturene hobeviis omkom endog i de fjerne 

Hunavatns- og Skagafjords-Sysler paa Nordlandet, og da den 

deraf fremgaaende Sult og Elendighed blandt Indvaanerne gav Anled¬ 

ning til farlige Sygdomme, som i de nærmest paafolgendc Aar krævede 

mange OfFre.*). 

'En Erfaring som ikke bor forbigaaes med Taushed, skjondt jeg 

ikke vover at sætte den i nogensomhelst Relation til det stedfundne 

Vulkan-Udbrud, henstilles her til fremtidig Opmærksomhed, nemlig den 

*) Ogsaa denne Gang er Landet blevet hjemsogt af forskjellige, paa hinanden folgende 

epidemiske Sygdomme, idet der, efter Gæslingerne i Foraaret og Sommeren 1846, gras¬ 

serede en heftig Blodgang og dernæst rheumatisk-nerveuse Febre og Typhus, som for¬ 

anledigede en storre Dødelighed end almindeligt. Men neppe har man Ret i at skrive 

disse Ulykker paa Heklas Regning. 
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næsten fuldkomne Udeblivelse af den almindelige Faarepest, der ellers 

saagodtsom hvert Aar bortrykker et storre eller ringere Antal Kreature. 

Medens den næsten ganske er udebleven i de mod Syd og Vest for 
/ 

Hekla liggende Sysler (Rångårvalla-, Arnes-, Gullbringu- 

og Kj osar-Sysler), har den paa de fleste Steder i Skaptafj elds- 

Sysscl og navnlig der, hvor de forste Udkasteiser fra Hekla nedfaldt, 

ikke yttret#sig paa nogen odelæggende Maade, som saa ofte tilforn, og 

paa den modsatte Kant af Landet, i Borgarfjords-Syssel, har den 

vel vedblevet at vise sig, men dog mindre farligt end i de fore¬ 

gående Aar. 

Endnu een af Udbruddets Virkninger, som staaer directe i Forbin- 
•• 

delse med Vegetationens Ødelæggelse af den vulkanske Aske, fortjener 

ogsaa al nævnes, uagtet (ben ikke har grebet saa forstyrrende ind i de 

oeconomiske Forhold, som de foregaaende. — Strax ved Vulkanens 

Aabning i Efteraaret 1845 flygtede alt Fuglevildt, og navnlig Ryperne 

— som især give Beboerne af Reykjaviks Omegn nogen Fortjeneste, 

da de i denne Landets Hovedstad finde ret god Afsætning deels til For¬ 

brug paa Stedet, deels til Forsendelse til Kj obenhavn, — bort fra 

Sbnderlandel, hvorfra Vulkanens fortsatte Virksomhed ogsaa gjennern 

hele Vinteren holdt dem fjernede. Endnu i den paafolgende Sommer 

var der i de Partier af Landet, som jeg havde Leilighed til at gjen- 
# 

nemstreife, en paafaldende Mangel paa alt Slags spiseligt Fuglevildt. 

Endelig er Heklas sidste Udbrud heller ikke gaaet af, uden at 

yttre sin skadelige Indflydelse paa Fiskeriet i den nærmest tilgrændsende 

Deel af Havet. Fisketiden falder paa Sonderlandet i to Perioder: den 

saakaldte Vinter-Yærtid, fra d. 3cl*e Februar til d. 12te Mai, og Vaar- 

Værtiden, fra sidstnævnte Dag til St. Hans-Dag. —• Vinterfiskeriet lyk¬ 

kedes i det Hele særdeles vel ved Sonderlandets Kyster og navnlig i 

Faxa-Bugten, saa at Beboerne hostede mecr end almindelig Fordeel 

af dette deres Hovederhverv. Kun udenfor Floen (imellem Jiors - Aa 

og 01 fus-Aa) og vestligt hen til Jo riaks -Havn havde det et daar- 

ligt Udfald, hvorimod allerede bedre ved Grindavik længere mod Vest 
•• 

og videre Nord efter mod Skaga-Næs, ligesom og bedre mod Ost 

under „Landoerne“ (imellem Mark ar-Flodens Arme) og under Ofjelds- 

Joklen. Der kan vel neppe være nogen Tvivl om, at man ogsaa her 

har en Virkning af den vulkanske Aske, som de paa hiin Kyststræk¬ 

ning udmundende Vandlob i saa betydelig en Mængde have udskyllet i 

\ 
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Havet for og under den Tid, Fiskene sbge til Landet, og som den langs 

med Kysten lobende Osten-Strom har fort længere mod Vest. — Det 

paafolgende Yaarfiskeri gav derimod i det Hele taget et mindre gun¬ 

stigt Resultat. 

Idet jeg hermed slutter Beretningen om Heklas nyeste Udbrud, 

tor jeg, i Henhold til hvad detfe Skrift indeholder om dets Phænomener, 

dets Virkninger og Folger, samt om Vulkanens tidligere Virksomhed, 

opstille den Paastand: at dette Udbrud, til Held for det af mange andre 

skrækkelige Naturbegivenheder haardt medtagne Land, maa henregnes 

til de mindre betydelige og mindst odelæggende, saavel med Hensyn til 

Varigheden og Energien, som til dets skadelige Indflydelse. Vi have 

da her et nyt Exempel paa, at en forudgaaende lang Hviletilstand ingen¬ 

lunde medforer en tilsvarende Heftighed i denne Vulkans Paroxysmer. 

— Hvor lang Tid der vil hengaae, inden Hekla paany udfolder den i 

Dybet boende vulkanske Krafts vistnok ei udslukkede Virksomhed, er 

et Sporgsmaal, det ikke staaer i noget Menneskes Magt at besvare. Der 

foreligger ingen Erfaring, intet Tegn, som kan give noget Vink til Los¬ 

ningen af dette Sporgsmaal. Det kan sltee om faa Aar, og lignende 

Ulykker ville ramme den samme Slægt, som nu alt een Gang har været 

Vidne til Vulkanens Rasen; eller der kan forlobe en Række af Aar, i 

hvilke den ene Slægt vil aflose den anden, indtil Mindet om Fortids 

Ulykker er næsten forsvundet og med det Frygten for nye. Men Hek¬ 

las tidligere Historie berettiger dog til den Spaadom, at der vil komme 

en Tid — snart eller seent — da dette ildsprudende Bjerg atter skal 
•• 

udbrede Skræk og Ødelæggelse blandt Landets Beboere i en snævrere 

eller videre Omkreds, da en ny Aabenbaring af den vulkanske Virksom¬ 

hed skal lade Mennesket, som man med en saa hoitklingende Phrase 

har kaldet Naturens Herre, fole sin afmægtige Svaghed ligeoverfor Na¬ 

turens ubetvingelige Kræfter. 
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Anhang, 

indeholdende en nærmere Forklaring af Pladerne IV—VIII. 

PI. IV. 

pi. v. 

PI VI. 

PI. VII. 

PI. VIII. 

forestiller Heklas Top, saaledes som den viste sig ved Forfatterens Besug 

d. 25de Juni 1846, sect fra et Standpunkt ovenpaa den 2Je» Terrasse (Pag. 98), 

hvis hele Overflade stod i Damp. Noget tilvenstre sees det sydvestligste og 

mindste af de nydannede Kratere og ved Foden af den ydre Skraaning det 

nye Roins overste Udspring (cfr. P. 99). Bagenfor og hoiere oppe ere de 

ovrige Kratere indhyllede i en sammenhængende Dampmasse, 

fremstiller Ilekla, seet fra Bj 61 - Fjeldryggen ovenfor Hals, hvoraf en Deel 

ligger tilvenstre i Tegningen. Tilhoire sees Grå-Fjeldets lavere Forlængelse 

mod NO., og Forgrunden dannes af den Pag. 15 omtalte Dal, hvis Bund be- 

dækkes af et fladt Roin, over hvilket det hoiere liggende Austurhvols-Roin 

hæver sig i Mellemgrunden (cfr. Pag. 20). Bagenfor Dette bemærkes tilvenstre 

en Deel af det nye Ruin nede paa Fladlandet, kjendeligt ved sin indikere 

Farve og en lille Fumarole, — tilhoire den parasitiske Vulkan Raudalda, 

hvis Krater ligger aabent netop i denne Retning (Pag. 20). Endelig skjelner 

man det nye Roins Grændser — af hvilke dog den sydlige er mindre tydelig, 

fordi den ligger i Skyggen — heelt op ad Heklas Side lige til Toppen: at de 

her, ligesom Conturerne af de forskaanede Pletter, vise sig anderledes end paa 

PI. III, kommer af, at sidstnævnte Rids er taget fra Hdiden af Markhi idar, 

altsaa fra et nordligere Standpunkt end denne Tegning. 

giver en Udsigt fra Mark hl i 6 ar over et Parti af det nye Roin med dets 

mangfoldige Dampudviklinger og med den af dets Midte fremragende Tuf¬ 

banke, Mel-Fjeldet (cfr. Pag. 116). Den smalle Roingreen, som er flydt 

ned ad dette Fjelds nordlige Skraaning, sees ved dets ostlige Ende (cfr. Pag. 

117). I Baggrunden Ilekla, næsten ganske indhyllet i Skyer, og ved dens Fod 

tilhoire Raudaldas tilsyneladende dobbelte Iloie. 

viser det nye Roins vestligste Ende, hvor dets Toppe rage frem af Kloften 

nedenfor Næfrholts Tun, — seet Syd fra. Ude paa Sletten tilvenstre be- 

mærke^Rugtningerne af Ytri-Rång-Aa og i Baggrunden det hoie, isole¬ 

rede B u r- Fjeld. 

fremstiller det samme Parti af det nye Roin, men her seet lige Vesten fra, 

nede fra Sletten udenfor Næfrholt. Ovenfor den Masse af Roinet, som har 

udbredt sig paa Fladlandet, bemærker man tilhoire den Pag. 15 omtalte lave, 

gruusdækte Banke, tilvenstre Næfrholts Tun med de derværende Levninger 

af Gaarden, — begge Forhoininger adskilte ved den med Lava opfyldte Kloft, 

som i skraa Retning forer op til det hoiere liggende Roin, hvis nordlige 

Grændse op ad Ilekla kun svagt kan erkjendes i denne Afstand. 
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